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BÁRBARA V. DE CARVALHO 

(1915-2008) NA HISTÓRIA DO ENSINO 
DA LITERATURA INFANTIL1

Fernando Rodrigues de Oliveira

Introdução 

No Brasil, desde que a literatura infantil constituiu-se como 

gênero literário, entre o final do século XIX e início do século XX, 

e tornou-se um dos principais e mais rentáveis ramos editoriais do 

país, como apontam Magnani (1997) e Mortatti (2000a), também 

os estudos e pesquisas sobre esses livros começaram a crescer em 

proporções aceleradas. 

No entanto, embora a produção acadêmico-científica brasileira 

sobre literatura infantil encontre-se, hoje, em quantidade signi-

ficativa e bastante diversa, o que se observa é que alguns temas e 

autores ainda permanecem relegados ao “esquecimento” dos que se 

ocupam da investigação nesse campo de conhecimento. 

Esse era o caso, por exemplo, da professora e escritora baiana 

Bárbara Vasconcelos de Carvalho (1915-2008), cuja atuação profis-

sional e produção escrita deixaram marcas significativas na história 

da literatura infantil e em seu ensino na formação de professores. 

 1 Este texto é resultante de pesquisa de mestrado, desenvolvida com bolsa 

Fapesp, cujos resultados finais foram apresentados sob a forma de dissertação 

de mestrado (Oliveira, 2010). Com adequações de redação, a dissertação foi 

publicada em livro (idem, 2013). Artigo com conteúdo semelhante encontra-

-se em Oliveira (2011b) [N.O.].
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222  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

A atuação e a produção escrita dessa professora encontram-se rela-

cionadas com as discussões características do terceiro momento da 

história da alfabetização (Magnani, 1997; Mortatti, 2000). 

Nesse momento sistematiza-se a produção, por brasileiros, de 

material didático destinado à utilização em cursos de formação de 

professores (Mortatti, 2000). Assim como ocorreu com as cartilhas 

de alfabetização no início do século XX e com os manuais de ensino, 

a partir de 1930, também a produção didática de Bárbara Vascon-

celos de Carvalho origina-se de suas bem-sucedidas experiências 

como professora e relaciona-se diretamente com a criação da dis-

ciplina “Literatura infantil” nos cursos de formação de professores 

no estado de São Paulo (Oliveira, 2013). 

Tendo em vista esses aspectos, busco, neste texto, compreender 

o lugar ocupado por Bárbara Vasconcelos de Carvalho na história do 

ensino da literatura infantil na formação de professores no Brasil e 

compreender as influências recebidas e exercidas por ela nessa histó-

ria. Para tanto, apresento aspectos da atuação profissional e produção 

escrita dessa professora e escritora, bem como aspectos da produção 

escrita sobre ela. Sua produção e atuação profissional permitem situá-

-la, também, como importante sujeito da história do ensino de leitu-

ra, para o qual ela contribuiu com materiais, respondendo a urgências 

e necessidades educacionais do terceiro momento da história do en-

sino de leitura e escrita no Brasil (Magnani, 1997; Mortatti, 2000a).

Bárbara V. de Carvalho: uma baiana influente na 
educação paulista2

Nascida no dia 5 de novembro de 1915, na cidade de Alagoinhas 

(BA), Bárbara Isabel Vasconcelos realizou seus estudos primários e 

 2 As informações contidas neste tópico foram localizadas em documentos que 

pertencem ao acervo pessoal de Bárbara Vasconcelos de Carvalho, em docu-

mentos que localizei na Escola Estadual “Jácomo Stávale” e na Escola Esta-

dual “Dr. Manuel José Chaves”, em Coelho (2006), em Carvalho (2010) e em 

Santos (2010).
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formou-se professora na cidade de Salvador (BA), onde, na realida-

de, teve seu nascimento registrado. 

Filha caçula de Pedro Silva Vasconcelos e Alice Alves Vascon-

celos, Bárbara Isabel Vasconcelos, durante a infância, frequentou 

a antiga Escola Reunida dos Mares, atual Escola Estadual “Castro 

Alves”, em Salvador. Porém, em decorrência de seu ingresso tardio 

nessa escola, ela autoalfabetizou-se antes mesmo de ter sido matri-

culada na escola primária. 

Após concluir os estudos primários e secundários, aos 18 anos 

de idade, em 1933, Bárbara Isabel Vasconcelos iniciou o Curso 

Normal no Instituto Normal da Bahia e diplomou-se professora, 

em 1936, pelo Colégio “Nossa Senhora da Soledade”. 

No mesmo ano em que se formou professora, em maio de 1936, 

casou-se com Aurivaldo Farias de Carvalho, recém-formado médi-

co cirurgião, a partir de quando passou a assinar Bárbara Vasconce-

los de Carvalho. Com seu casamento seguidamente à sua formação 

como professora, Bárbara V. de Carvalho não iniciou sua atuação 

profissional, tendo isso ocorrido somente no ano de 1943, após ter 

ficado precocemente viúva.

O primeiro trabalho de Bárbara V. de Carvalho foi como pro-

fessora do Instituto Normal da Bahia, em Salvador, onde lecionou 

Língua Portuguesa entre os anos de 1943 e 1952. Presumivelmente 

ainda atuando no Instituto Normal da Bahia, em Salvador, no ano 

de 1947, foi aprovada em concurso para o cargo de professora efeti-

va de Língua Portuguesa do Colégio Estadual da Bahia, onde per-

maneceu até 1952. Entre os anos de 1948 e 1949, ensinou Língua 

Portuguesa no Colégio “Carneiro Ribeiro” e no Ginásio de Itapa-

gipe, todos em Salvador. 

Devido a sua atuação nessas instituições, Bárbara V. de Carva-

lho teve emitidos, a seu pedido, atestados manuscritos sobre a “ca-

pacidade” que demonstrou como professora de Língua Portuguesa 

dessas diferentes instituições, como é o caso do atestado emitido 

pelo inspetor federal do Colégio Estadual da Bahia, Maerbal Mari-

nho, em 24 de janeiro de 1949: 
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Atesto, com a mais viva satisfação, e dentro dos mais rigoro-

sos princípios de justiça, que, diante da época em que a reque-

rente regeu turmas por mim inspecionadas no Colégio Estadual 

da Bahia, sempre lhe observei [...] viva dedicação pelo ensino, seja 

pela assiduidade às aulas, quer pela maneira metódica e racional de 

desenvolver os programas oficiais, seja, ainda, pela competência 

que, ao meu ver, sempre revelou. A luz dessas observações, cum-

pro, pois, em dever de justiça, em reconhecendo na Profa. Bárbara 

Vasconcelos de Carvalho um dos expoentes positivos da atual gera-

ção docente, que conheço. (Marinho, 1949, n.p.)

Mesmo tendo atuado em todas essas instituições, ainda devi-

do a sua viuvez precoce, essa professora atuou como escritora de 

crônicas para a Rádio Sociedade de Salvador, com o propósito de 

aumentar sua renda.

Concomitantemente a sua atuação como professora, em 1945, 

Bárbara V. de Carvalho foi aprovada no exame para ingresso no curso 

de Letras Neolatinas da Faculdade de Filosofia da Universidade da 

Bahia, tendo-se diplomado, em 1949, bacharel e licenciada em Letras. 

Após concluir o curso de Letras, em 1952, mudou-se para o Rio 

de Janeiro, então Distrito Federal, para participar de um curso de 

especialização sobre Literatura Portuguesa e Brasileira junto à Fa-

culdade de Filosofia da Universidade do Brasil, curso que não con-

cluiu. Na realidade, inicialmente, ela foi convidada para fazer curso 

no exterior, porém, como à época suas filhas eram ainda crianças, 

optou por dar continuidade aos seus estudos no Rio de Janeiro, 

onde permaneceu apenas por alguns meses (Carvalho, 2010). 

Nesse período em que residiu no Rio de Janeiro, Bárbara V. de 

Carvalho conheceu a cidade de São Paulo, onde prestou concurso 

para o cargo de professora secundária de Língua Portuguesa, tendo 

sido aprovada, em 1953. Assim, ela assumiu, na capital de São 

Paulo, o cargo de professora de Língua Portuguesa, em 29 de julho 

de 1953, no Colégio “Franklin Roosevelt”, onde permaneceu por 

seis meses, tendo seu cargo sido removido para diferentes escolas 

em diferentes cidades do interior do estado. 
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No período em que atuava em uma escola do interior do estado 

– no Ginásio Estadual de Valparaíso –, Bárbara V. de Carvalho, em 

1957, foi convidada a instalar e dirigir o Ginásio Estadual de Vila 

Formosa, na capital de São Paulo. Ela permaneceu nesse cargo até o 

final do ano de 1957, quando voltou a lecionar Língua Portuguesa 

no Ginásio Estadual e Escola Normal “Jácomo Stávale”, também 

na capital de São Paulo.

Ainda durante o ano de 1957, enquanto atuava como diretora 

do Ginásio de Vila Formosa, “[...] coordenou a equipe responsável 

pela reformulação dos programas de Português do Curso Pedagó-

gico, quando apresentou projeto e introduziu o ensino da literatura 

infantil nos programas do referido Curso [...]” (Santos, 2001, p.45). 

Essa atividade proporcionou-lhe visibilidade e destaque no campo 

educacional paulista, especialmente no que se refere ao ensino de 

literatura infantil. 

Após firmar sede no Ginásio Estadual e Escola Normal “Jáco-

mo Stávale” e ter coordenado a equipe responsável pela reformula-

ção dos programas de Língua Portuguesa, Bárbara V. de Carvalho 

passou a ser convidada para ministrar cursos e palestras sobre li-

teratura infantil para professores e professorandos, como o curso 

sobre literatura infantil ministrado na Biblioteca Infantil “Mon-

teiro Lobato”, em Salvador (BA); o curso de extensão intitulado 

“Panorama Geral da Literatura infantil”, no Colégio Estadual e 

Escola Normal “Prof. Paula Santos”, em Salto (SP); e o curso de 

férias sobre literatura infantil para os professores da Delegacia de 

Ensino Elementar da região de Santos (SP). 

Além dos convites para ministrar cursos, Bárbara V. de Carva-

lho também passou a ser convidada para ocupar cargos e exercer 

funções em diferentes órgãos/departamentos do executivo pau-

lista, como: as designações para atuar como membro da banca de 

elaboração dos exames unificados de madureza para 1o e 2o ciclos; a 

designação para integrar o grupo assessor de Teatro Infantil, junto 

à Comissão Estadual de Teatro, do Conselho Estadual de Cultura 

do estado de São Paulo; e a designação para participar da comissão 

do concurso literário “Luís de Camões”, promovido pelo Departa-
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mento de Educação da Secretaria de Estado dos Negócios da Edu-

cação do estado de São Paulo.

Concomitantemente a essa atuação, durante a década de 1960, 

Bárbara V. de Carvalho passou a atuar como professora de Litera-

tura Brasileira junto à Faculdade de Filosofia “Nossa Senhora do 

Patrocínio”, em Itu (SP), tendo permanecido na função até 1972. 

No início da década de 1970, devido à atuação que vinha tendo 

no magistério público paulista, Bárbara V. de Carvalho foi convi-

dada para atuar como assessora junto ao gabinete da secretária de 

Educação do estado de São Paulo, Esther de Figueiredo Ferraz, 

tendo-se afastado para essa atividade em 30 de outubro de 1971. Em 

nota publicada no jornal Última hora, de 4 de janeiro de 1972, consta 

a seguinte informação:

Bárbara Vasconcelos de Carvalho, professora de Português e 

Literatura, agora com sua inteligência a serviço da secretária da 

Educação, Esther Figueiredo Ferraz, no seu gabinete. Bárbara tem 

vários livros publicados, entre eles, Literatura e Gramática da 

Criança, e começa o ano 72 lançando seu livro de versos Apenas. 

(Bárbara..., 1972, n.p., destaques no original)

Durante o período em que atuou como assessora de Esther de 

Figueiredo Ferraz, Bárbara V. de Carvalho ministrou algumas pa-

lestras sobre literatura infantil. Em abril de 1973 foi convidada 

para proferir palestra sobre esse tema junto ao Conselho Munici-

pal de Educação da cidade de Bauru (SP), a pedido do presidente 

desse Conselho, professor Aníbal Campi, e ministrou conferência 

sobre José Bento Monteiro Lobato na Biblioteca Infantil “Montei-

ro Lobato”,3 em São Paulo-SP, em comemoração ao 37o Aniversário 

 3 Mediante atuação de Lenyra de Arruda Fraccaroli, em 14 de abril de 1936, foi 

fundada, em São Paulo (SP), a Biblioteca Infantil Municipal. A partir do ano 

de 1945, essa biblioteca foi transferida para um espaço maior, e, em 1950, pas-

sou a ser denominada Biblioteca Infantil “Monteiro Lobato”, em homenagem 

ao escritor José Bento Monteiro Lobato. Essa biblioteca foi a primeira especí-

fica para o público infantil no estado de São Paulo e é a mais antiga biblioteca 

infantil em funcionamento no Brasil (Prefeitura de São Paulo, n.d.).
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da Divisão de Bibliotecas Infanto-juvenis e de Cinema Educativo 

da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de São Paulo. 

Ainda no ano de 1973, ministrou, como professora convidada, dois 

cursos de extensão universitária na Faculdade de Filosofia, Ciên-

cias e Letras de São Caetano do Sul, em São Caetano do Sul (SP). 

Bárbara V. de Carvalho permaneceu como assessora da secretá-

ria de Educação do estado de São Paulo até 15 de dezembro de 1973, 

data em que se aposentou. Porém, mesmo aposentada, não inter-

rompeu suas atividades ligadas à educação, sobretudo à literatura 

infantil. 

No ano seguinte ao de sua aposentadoria, em 1974, ministrou 

aulas no curso “Atualização do Ensino em Língua Portuguesa”, 

promovido pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado da 

Bahia, e frequentou o curso “Semiologia”, promovido pelo Depar-

tamento de Cultura da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo 

do estado da Guanabara. 

Em 1975, foi convidada para ministrar aulas sobre literatura 

infantil para os alunos do 6o semestre do curso de Biblioteconomia e 

Documentação da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Uni-

versidade de São Paulo (USP). E, ainda nesse mesmo ano, decidiu 

voltar a residir em Salvador, a partir de quando se intensificaram os 

convites para que ela ministrasse palestras e cursos sobre literatura 

infantil. 

Depois de voltar a residir em Salvador, ainda no ano de 1975, o 

primeiro curso que Bárbara V. de Carvalho ministrou foi na cidade 

de Porto Alegre (RS), sobre literatura infantil, junto ao Departa-

mento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura 

do Rio Grande do Sul. Em 1976, foi convidada para ministrar con-

ferência no Seminário de Literatura Infanto-Juvenil, realizado du-

rante a Semana do Estudante do Instituto Central “Isaias Alves”, 

em Salvador, e em 1978, retornou ao estado do Rio Grande do 

Sul, a convite da Secretaria de Educação e Cultura, para ministrar 

novo curso sobre literatura infantil para professores das delegacias 

de Educação de Porto Alegre, Pelotas e Caxias do Sul. Ainda no 

ano de 1978, Carvalho foi convidada para ministrar palestra sobre 
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literatura infantil na Universidad de La Republica, em Montevidéu, 

Uruguai, e no ano seguinte, em 1979, ministrou a Conferência de 

Abertura do III Seminário de Literatura Infanto-Juvenil, em Vitó-

ria (ES). 

Ao longo de sua atuação profissional, essa professora baiana 

participou como palestrante e conferencista de significativa quan-

tidade de Congressos e Seminários brasileiros sobre literatura in-

fantil, e, em decorrência de seu envolvimento com esse tema como 

estudiosa e escritora, na década de 1970, fez parte do grupo que fun-

dou o Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil (Celiju),4 

tendo sido a primeira presidente desse Centro, entre 1972 e 1974. 

Além do Celiju, Carvalho também integrou duas outras impor-

tantes instituições relacionadas, respectivamente, à literatura infan-

til e à educação. Em 1978 foi eleita membro da Academia Brasileira 

de Literatura Infantil e Juvenil, tendo sido empossada em 1979, 

para ocupar a 29a cadeira, cuja patronesse era Denise Fernandes Ta-

vares, sendo a única representante do estado da Bahia na Academia; 

em 1985 foi eleita membro titular da Academia Baiana de Educa-

ção, passando a ocupar a 12a cadeira, cujo patrono era Adroaldo Ri-

beiro Costa; e em 2001, por indicação de Leda Jesuíno dos Santos, 

recebeu o título de “Professor Emérito” dessa Academia. 

Carvalho, depois de mais de sessenta anos de atuação no âmbito 

da educação brasileira e no estudo, ensino e divulgação da litera-

tura infantil, faleceu, no dia 26 de julho de 2008, de insuficiência 

respiratória e doença de Parkinson, na cidade de Salvador. Nessa 

ocasião, Leda Jesuíno dos Santos (2008, p.92), presidente de honra 

da Academia Baiana de Educação e também amiga de Carvalho, 

proferiu discurso à beira do túmulo ressaltando que: 

 4 Criado no final da década de 1970, o Celiju teve como integrantes Lenyra 

Fraccaroli, Idaty Onagra, Maria Teresa Guimarães Noronha, Odette de Bar-

ros Mott, Esther Peixoto M. Gonçalves, Maria Lúcia P. Sampaio Góes, Cecí-

lia Mascarenhas, Lucília de Almeida Prado, Nelly Novaes Coelho, Noemia 

K. Pisani, Camila Cerqueira Cesar, Maria Lúcia Ramos, Eico Susuki, Lilian 

Malferrari e Giselda Laporte. Para informações detalhadas obre o Celiju, ver 

Oliveira (2014).
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[...] neste domingo de inverno, [Carvalho] parte para outras dimen-

sões ainda por nós desconhecidas, mas sempre e cada vez mais, 

consciente de que desempenhou o seu papel de mãe, esposa, mestra 

e amiga, com o maior empenho de ser e existir com autenticidade 

e grande capacidade de enfrentar corajosamente as dificuldades. 

Assim era Bárbara Carvalho, a dama da Literatura Infantil no Bra-

sil. (destaques no original) 

A produção escrita de Bárbara V. de Carvalho

Concomitantemente à sua atuação em cargos e funções no ma-

gistério e na divulgação da literatura infantil por meio de cursos 

e palestras, Bárbara V. de Carvalho contribuiu para a educação 

brasileira e para a literatura infantil por meio de sua produção escri-

ta, que é representativa das ações pioneiras que desempenhou como 

divulgadora e estudiosa do gênero.

Ao longo de sua vida, escreveu artigos críticos sobre literatura 

brasileira e literatura infantil em periódicos e jornais de notícias, 

além de livros didáticos, contos, poesias, dicionários, livros de 

literatura infantil, livros sobre literatura infantil, e Compêndio de 

literatura infantil, o primeiro manual específico para o ensino da 

literatura infantil no Brasil.

Ao todo, pude reunir, até o momento, 74 referências da 1a edição 

de textos escritos por Bárbara V. de Carvalho e outras 22 referências 

de diferentes edições de mesmos títulos entre as que localizei. A 

opção por localizar, recuperar e reunir as referências de diferen-

tes edições de um mesmo título deve-se ao fato de que por meio 

delas é possível compreender as mudanças ocorridas, ou não, no 

processo de reedição desses títulos, como também entender quais 

livros tiveram maior circulação. Para proporcionar uma visão de 

conjunto e uma síntese dessas publicações, apresento no Quadro 5 

a bibliografia de Carvalho, ordenada por tipo de texto e distribuída 

por ano de publicação, entre 1955 e 2004, considerando apenas a 1a 

edição de cada título.
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Quadro 5 – Bibliografia de Carvalho, por tipo de texto e década de publicação

Década de 
publicação

Tipo de texto

1950

–

1959

1960

–

1969

1970

–

1979

1980

–

1989

1990

–

1999

2000

–

2009

s.d

Total por 

tipo de 

texto

Manual de ensino 1 – – – – – – 1

Livros didáticos – 2 8 – – – – 10

Livros sobre 

literatura infantil

– – 1 1 – – – 2

Livros de literatura 

infantil

– 2 4 7 – 1 – 14

Livros de poesias 1 – 1 – – – – 2

Livros adaptados – – 3 – – – – 3

Artigos em revistas 2 4 3 2 – 1 – 12

Artigos em jornais 4 2 4 – – – – 10

Entrevistas em 

jornais

– – 5 – – – 1 6

Poesias e conto em 

revistas

– – – 1 – 4 – 5

Obras de 

referência

– – 1 1 – – – 2

Edições 

estrangeiras

– – – 4 – – – 4

Livros inéditos – – – – – – 3 3

Total por década 8 10 30 16 – 6 4 –

Total geral 74

Fonte: Oliveira (2011a) 

De acordo com as informações apresentadas no Quadro 5, Bár-

bara V. de Carvalho teve as primeiras edições de seus textos pu-

blicadas ao longo de 49 anos, entre 1955 e 2004. Embora eu tenha 

localizado informações de que durante a década de 1940 ela tenha 

escrito crônicas para a Rádio Sociedade de Salvador,5 não localizei 

 5 De acordo com informações contidas no site dessa rádio, ela foi fundada em 24 

de março de 1924. Considerada a primeira emissora de rádio de Salvador (BA), 

a Rádio Sociedade também foi responsável pela criação do programa “Hora 
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nenhuma dessas crônicas. Sendo assim, é possível afirmar que ela 

tenha iniciado sua produção escrita, pelo menos de modo sistema-

tizado, a partir da década de 1950, quando passou a atuar como 

professora no estado de São Paulo. 

Considerando o exposto, o primeiro texto que Carvalho teve pu-

blicado foi o livro de poesias para adultos Nuvens, pela editora Alari-

co (SP), em 1955. Após a publicação desse livro, no ano de 1956, ela 

teve publicados alguns artigos em jornais e revistas, nos quais apre-

senta ensaios críticos sobre romances da literatura brasileira. No ano 

de 1957, na ocasião em que participava da equipe responsável pela 

reformulação dos programas da disciplina Língua Portuguesa, teve 

publicado no jornal A gazeta, em São Paulo, o artigo “A literatura 

infantil na escola normal”. Nesse artigo, Carvalho aborda alguns 

dos problemas relativos ao ensino da literatura infantil, em especial 

o da preocupação desnecessária dos professores relativamente à 

bibliografia disponível para esse ensino. Carvalho afirmava nesse 

artigo que, “[...] embora sejamos de uma lamentável pobreza no 

assunto, qualquer professor, de formação universitária, terá ao seu 

alcance livros em francês e espanhol, línguas incontestavelmente 

acessíveis ao professor de português” (Carvalho, 1957, p.19). 

Após a publicação desse artigo, e apesar de afirmar que não era 

necessário os professores preocuparem-se com a escassez de biblio-

grafia útil ao ensino da literatura infantil, Carvalho passou a ser re-

correntemente convidada para explicar como é que se desenvolvia o 

ensino da literatura infantil (idem, 2010). Isso a levou a aprofundar 

seus estudos sobre o assunto e a escrever um manual de ensino de 

literatura infantil: Compêndio de literatura infantil: para o 3o ano 

normal, publicado em 1959 pela Companhia Editora Nacional. 

da criança”, dirigido por Adroaldo Ribeiro Costa e direcionado ao público 

infantil no qual eram adaptadas histórias infantis em forma de opereta. Uma 

das histórias adaptadas por Adroaldo Ribeiro Costa para o programa “Hora 

da criança” foi Narizinho arrebitado, de José Bento Monteiro Lobato, que, na 

ocasião do lançamento dessa adaptação, em 1947, acompanhou a programação 

da Rádio Sociedade em Salvador (Rádio Sociedade, n.d.).
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Nesse manual, Carvalho apresenta uma concepção de literatura 

infantil que se relaciona à ideia de formação ética e estética da crian-

ça, que, por sua vez, está vinculada a um projeto maior de educação 

no qual a arte é um modo “atraente” de transmissão da cultura para 

as crianças que necessitam ser formadas.6 

É importante destacar que, até a publicação de Compêndio de 

literatura infantil, haviam sido publicados, no Brasil, apenas ca-

pítulos sobre literatura infantil em manuais de ensino de língua e 

literatura (Oliveira, 2009). Esse manual foi o primeiro específico 

para o ensino da literatura infantil publicado no Brasil. 

Após a publicação desse manual, durante a década de 1960, 

Carvalho iniciou sua atuação como escritora de livros destinados à 

leitura do público infantil, como é o caso de Cancioneiro da criança 

e Folclore e a criança, ambos publicados em 1961. Também a partir 

da década de 1960, ela iniciou sua atuação como autora de livros di-

dáticos destinados aos alunos em fase inicial de escolarização, com a 

publicação, em 1969, de A gramática da criança: é uma graça, veja! 

e Literatura e gramática da criança: é uma graça, veja! (2o nível), e 

teve sua primeira obra de referência publicada, Dicionário de conju-

gação de verbos, também de 1969. 

A partir da década de 1970, período em que atuou como asses-

sora junto ao gabinete da secretária de Educação do estado de São 

Paulo, Carvalho teve aumento significativo em sua produção escri-

ta, tendo tido publicados 28 livros somente nesse período. Dentre 

esses livros, destaco: as adaptações de contos estrangeiros, como O 

gato de botas, O barão de Munchausen e O merlo; a coleção de livros 

didáticos É uma graça, veja!; uma coleção de antologias infantis; o 

livro de poesia para adultos Apenas...; um livro infantil publicado 

em formato de “quadros ilustrados”, O saci e sua turma; os livros 

de literatura infantil A casinha nuvem e O robozinho feio; além de 

artigos e entrevistas publicados em jornais e revistas de São Paulo, 

Porto Alegre, Salvador e Montevidéu (Uruguai). 

 6 Para informações mais detalhadas sobre Compêndio de literatura infantil, ver, 

especialmente: Oliveira (2010; 2013).
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Além da publicação desses textos, foi também durante a década 

de 1970, após quatorze anos da publicação de seu manual de ensino, 

que Carvalho teve publicado o seu primeiro livro sobre história e 

teoria da literatura infantil: Literatura infantil: estudos, publicado 

pela editora Lótus (SP) em 1973.

Embora Literatura infantil: estudos seja o primeiro livro de his-

tória e teoria da literatura infantil que Carvalho teve publicado, ele 

decorreu da reformulação e ampliação de Compêndio de literatura 

infantil, publicado em 1959. Porém, em Literatura infantil: estudos 

consta a informação de que se destina ao estudiosos e interessados 

na literatura infantil, como livro teórico. 

 Após ter tido publicada significativa quantidade de textos du-

rante os anos de 1970, na década seguinte, entre 1980 e 1989, Car-

valho teve pequena diminuição em sua produção escrita. Dentre os 

textos que ela teve publicado nesse período, destacam-se os livros 

de literatura infantil, que consistem em 50% de sua produção total 

relativamente a esse tipo de texto. Ao todo, Bárbara V. de Carvalho 

teve publicados quatorze livros de literatura infantil, e destes, sete 

durante a década de 1980, o que se deve ao fato de nesse período 

ela ter tido publicados os cinco livros que integram a coleção Ca-

lunga, da Companhia Melhoramentos (SP), cujos títulos são A 

casinha da chaminé azul, Os dois gatos, Uma avenida na floresta, 

O papagaio Tubiba e A galinha contente; o livro O mãozinha, pu-

blicado pela Fundação Cultural do Livro (BA); e o livro Folclore, 

criança e fantasia, publicado pela Companhia Editora Nacional 

(SP) e que se trata de reformulação e ampliação do livro Folclore e a 

criança, publicado em 1961. Além desses, Carvalho teve alguns de 

seus livros, que integram a coleção Calunga, vertidos para o holan-

dês e para o português de Portugal, para serem comercializados, 

respectivamente, na Holanda e em Portugal, também na década 

de 1980. 

Ainda em relação às publicações de Carvalho durante a década 

de 1980, destaco a publicação do livro Literatura infantil: visão 

histórica e crítica, em 1982. 
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Assim como ocorreu com a publicação de Literatura infantil: 

estudos, em 1973, que se originou da reformulação e ampliação de 

Compêndio de literatura infantil (1959), o livro A literatura infantil: 

visão história e crítica originou-se do livro Literatura infantil: es-

tudos. Por esse motivo, o livro de 1982 teve sua publicação iniciada 

na 2a edição, pois o livro de 1973 é considerado a 1a edição. Nesse 

sentido, por serem os livros Literatura infantil: estudos (1973) e A 

literatura infantil: visão histórica e crítica (1982) reformulações e 

ampliações direta ou indireta de Compêndio de literatura infantil, 

neles é possível identificar trechos idênticos aos contidos nesse 

manual de ensino, além de a concepção de literatura infantil ex-

pressa nesses dois livros ser igual à contida naquele manual (Oli-

veira, 2010). 

Durante a década de 1990, Carvalho não teve nenhum texto 

publicado. Esse período coincide com o período em que ela passou 

a ter complicações de saúde, que culminaram no desenvolvimento 

da doença que ocasionou seu falecimento, em 2008. Apesar disso, 

em relação à década de 2000, pude localizar referências de textos 

de Bárbara V. de Carvalho, os quais haviam sido escritos antes do 

agravamento de sua doença, mas que só foram publicados poste-

riormente. Esse é o caso do livro de poesias infantis Bem-me-quer, 

publicado em 2003 e que consistiu em presente dado à Bárbara V. 

de Carvalho pelas amigas Consuelo da Silva Dantas, Eleusina Uzel, 

Leda Jesuíno dos Santos e Idati Onagra. 

Apesar dessa diminuição da produção escrita de Carvalho a 

partir da década de 1990, é possível afirmar que seus textos conti-

nuaram a circular em decorrência das reedições que tiveram. Como 

informei, reuni 22 referências de diferentes edições de um mesmo 

título entre as que localizei, e, a fim de apresentar síntese dessas 

informações, apresento, no Quadro 6, a relação dos livros de Bár-

bara V. de Carvalho que tiveram mais de uma edição, o número das 

edições que localizei e as respectivas datas da 1a edição e data da 

edição mais recente que localizei. 
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Quadro 6 – Número das edições localizadas dos livros de Bárbara V. de Carvalho

Livros de Bárbara V. de 

Carvalho

Edições 

localizadas

Data da 

1a edição

Data da edição 

mais recente

Compêndio de literatura infantil 1a, 2a, 3a 1959 s.d.

A literatura infantil: visão 

histórica e crítica
2a, 3a, 4a, 6a 1982 1989

O papagaio Tubiba 1a, 2a, 4a, 5a, 8a 1980 1988

A galinha contente 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a 1980 1990

Uma avenida na floresta 1a, 2a, 3a, 5a, 7a 1980 1991

Os dois gatos 1a, 2a, 6a 1980 s.d

Pequeno dicionário de regência 

verbal
1a, 2a 1971 1986

Dicionário de conjugação de 

verbos
1a, 3a 1969 1975

Fonte: Oliveira (2011a) 

Por meio das informações apresentadas no Quadro 6, é possível 

compreender que os livros de literatura infantil de Bárbara V. de 

Carvalho foram os que tiveram maior número de edições. Apesar 

de esses livros integrarem todos uma mesma coleção – Calunga –, 

é possível observar, de acordo com as informações apresentadas no 

Quadro 6, que ele não tiveram suas reedições publicadas sempre 

no mesmo ano, pois a 8a edição de O papagaio Tubiba é de 1988, e o 

exemplar da 7a edição de Uma avenida na floresta é de 1991.

De acordo com as informações apresentadas no Quadro 5, Car-

valho não teve publicado nenhum título novo durante a década de 

1990, porém, de acordo com as informações apresentadas no Qua-

dro 6, durante essa década ela teve publicadas reedições de Uma 

avenida na floresta e A galinha contente, livros de literatura infantil 

que integram a coleção Calunga. 

A produção escrita sobre Bárbara V. de Carvalho

Na medida em que a produção escrita de Bárbara V. de Carvalho 

passou a circular e ser utilizada por professores, professorandos, 
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autores de textos sobre literatura infantil e até pelas crianças, as-

pectos da vida dessa autora, sua formação e atuação profissional 

passaram a ser mencionados em textos de outros autores, além de 

seus textos também terem-se tornado objeto de citação.

Considerando isso, além dos textos de Bárbara V. de Carvalho, 

também reuni 107 referências de textos sobre ela, dentre os quais 21 

são referências de textos que tratam especificamente de aspectos 

de sua vida, formação, atuação profissional e produção escrita, e as 

demais, 86, são de textos que contêm menção a ela, sua formação, 

atuação profissional e produção escrita e/ou citam seus textos.

Para propiciar uma visão de conjunto e síntese das publicações 

sobre Carvalho, apresento, no Quadro 7, os tipos de textos escritos 

sobre essa autora, distribuídos por década de publicação, entre 1959 

e 2011.

Os textos sobre Bárbara V. de Carvalho e os textos com menções 

a sua atuação profissional ou produção escrita e/ou que contêm 

citações de seus textos foram publicados entre 1959 e 2011. Entre-

tanto, nesse período há alguns anos em que não houve publicação 

de textos sobre essa professora. Também é possível observar que a 

partir de 1999 tornaram-se regulares as publicações de textos sobre 

Bárbara V. de Carvalho.

De acordo com o Quadro 7, os textos mais antigos que tratam 

especificamente de Bárbara V. de Carvalho são: artigo publicado no 

jornal A tarde, presumivelmente de Salvador (BA), de autoria de 

Consuelo da Silva Dantas, e prefácio escrito por Adroaldo Ribeiro 

Costa, publicado no livro O mãozinha (1980).

Das 21 referências de textos que tratam especificamente da vida 

e atuação profissional de Carvalho, é possível afirmar que apenas 

onze tratam,7 do ponto de vista acadêmico-científico, de aspectos 

sobre essa professora, em especial de sua produção escrita. Os de-

mais textos foram escritos com finalidades de apresentar ou prefa-

ciar livros de autoria dela, homenageá-la e divulgar seus livros na 

ocasião do lançamento.

 7 Desses textos, nove são de minha autoria, e neles apresento resultados parciais 

e finais da pesquisa de mestrado (Oliveira, 2010). 
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Quadro 7 – Bibliografia sobre Carvalho, por tipo de texto e década de publicação

Década de 

publicação

Tipo de texto

1950

–

1959

1960

–

1969

1970

–

1979

1980

–

1989

1990

–

1999

2000

–

2009

s.d

Total por 

tipo de 

texto

Textos acadêmicos – – – 1 – 5 – 6

Artigos e notas em 

jornais e revistas
– 1 3 2 1 1 – 8

Prefácio e/ou 

apresentação em 

livros

– – – 2 – 1 – 3

Verbete em 

dicionário
– – – 1 – – – 1

Entrevista sobre 

Bárbara V. de 

Carvalho

– – – – – 2 – 2

Homenagem 

póstuma
– – – – – 1 – 1

Menção e/ou citação 

em manuais de 

ensino

– 2 2 3 – – 1 8

Menção e/ou citação 

em livros
– 2 1 4 1 4 – 12

Menção e/ou citação 

em capítulos de 

livros

– – – – – 3 – 3

Menção e/ou citação 

em bibliografia 

sobre literatura 

infantil

– – 2 1 – – – 3

Menção e/ou 

citação em artigo em 

periódico

– 1 – 2 – 8 – 11

Menção e/ou 

citação em textos 

acadêmicos

– – – – – 26 1 27

Menção e/ou citação 

em artigo e notas em 

jornais

1 3 9 4 – – 4 21

Menção e/ou citação 

em documento 

oficial

– – – 1 – – – 1

Total por década 1 9 17 21 2 48 7 –

Total geral 107

Fonte: Fonte: Oliveira (2011a)
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No conjunto das publicações de textos que tratam especifica-

mente de Carvalho, destaco: artigo de Dormevilly Nóbrega, publi-

cado em 1961, no jornal Diário Mercantil, de Juiz de Fora (MG), no 

qual a autora faz comentários elogiosos a respeito da publicação da 

2a edição de Compêndio de literatura infantil; o artigo “Pioneirismo 

em educação”, publicado em 1970 no jornal Folha de S. Paulo, 

de São Paulo (SP), no qual consta a informação de que “[...] Bár-

bara de Vasconcelos é uma das intelectuais brasileiras de que se 

orgulha nosso corpo docente, sobretudo pelo pioneirismo com que 

tem aberto novos ramos ao ensino em nosso país” (Pioneirismo..., 

1970, n.p.); o artigo de Antônio D’Ávila, “Bárbara Vasconcelos de 

Carvalho: a literatura infantil”, publicado no jornal O Anchieta, de 

São Paulo, em 1983, no qual o autor afirma que Carvalho “[...] sem 

dúvida [...] foi pioneira no assunto [do ensino da literatura infantil] 

e o fez com grande brilho, graças à sua cultura linguística e seus 

conhecimentos da matéria.” (D’Ávila, 1983, p.3); a publicização, 

em 1983, da dissertação de mestrado O discurso especializado em 

literatura infanto-juvenil no Brasil na década de 50: da criança miti-

ficada à atitude política, na qual Mello Neto (1983) aborda os textos 

sobre literatura infantil publicados entre 1950 e 1959, entre os quais 

Compêndio de literatura infantil; e a publicação do verbete sobre 

essa professora baiana contido no Dicionário crítico da literatura 

infantil/juvenil brasileira (1882-1982), de Coelho (1983).

No caso dos textos que contêm apenas menções a Carvalho, sua 

vida, formação, atuação profissional e produção escrita e/ou citam 

seus textos, a grande maioria dessas referências (27) é relativa a 

textos acadêmicos (teses, dissertações, TCCs e textos em anais de 

eventos) publicados entre 2001 e 2011 e nos quais há citações retira-

das de trechos de livros de autoria de Carvalho. Por meio da análise 

das referências desses textos acadêmicos, pude observar que grande 

parte deles (23) foi publicada nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, e 

apenas quatros desses textos foram publicados em outras regiões 

do Brasil: um na Região Nordeste e três na Região Centro-Oeste. 

Presumo que, pelo fato de essa professora ter atuado principalmente 

nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, tenha havido maior 

circulação de seus textos nas regiões Sul e Sudeste. 
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Ao analisar as referências desses textos acadêmicos, pude ob-

servar que neles a literatura infantil é abordada com finalidades 

diferentes, pois há textos em que são apresentadas análises de livros 

de literatura infantil (do ponto de vista da crítica literária) e há tex-

tos em que o livro de literatura infantil é mencionado como recurso 

para mediar atendimento odontológico.

Seguido dos textos acadêmicos, o tipo de texto que mais localizei 

que contém menções a Carvalho e/ou citações de seus textos foram 

artigos e notas em jornais – 21 referências. Publicados entre 1959 e 

1986, neles há menções aos cursos ministrados por Carvalho, a sua 

participação em bienais do livro, sobre lançamento de livros de sua 

autoria e sobre suas ações pioneiras no ensino da literatura infantil. 

Além dos textos acadêmicos e dos artigos e notas em jornais, 

destaco as menções a Carvalho e citações de seus textos em livros 

como Literatura infantil brasileira: ensaio de preliminares para a 

sua história e suas fontes, de Arroyo (1968), e A literatura infantil: 

história, teoria, análise, de Coelho (1981). 

Como Carvalho é autora do primeiro manual de ensino de lite-

ratura infantil, outros autores de manuais de ensino e/ou capítulos 

utilizaram o manual dessa professora baiana como base para formu-

lar os seus. De acordo com as informações apresentadas no Quadro 

7, oito manuais de ensino contêm citações de textos de Carvalho. 

Desse número, cinco são destinados ao ensino da literatura infantil 

e dois contêm capítulos sobre literatura infantil. 

Também algumas bibliografias sobre literatura infantil contêm 

menções à produção escrita de Bárbara V. de Carvalho. Segundo 

Magnani (1998), a partir da década de 1960, com uma produção 

mais sistemática de livros de literatura infantil, passaram a ser pu-

blicadas bibliografias especializadas sobre literatura infantil, nas 

quais estão reunidos títulos de livros de literatura infantil publi-

cados no Brasil. Entre as bibliografias publicadas no Brasil, três 

contêm menções aos livros de literatura infantil de Carvalho. 

Além desses textos sobre Bárbara V. de Carvalho, é importan-

te destacar que Compêndio de literatura infantil (1959) é indicado 

como bibliografia básica sobre literatura infantil e recomendado 
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como adequado para o desenvolvimento da disciplina “Literatura 

Infantil” no documento oficial Habilitação específica de 2o Grau 

para o magistério: guias curriculares para a parte diversificada da 

formação especial, elaborado pela Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas do estado de São Paulo (CENP) e publicado 

em 1981. Esse documento teve a finalidade de subsidiar a elabora-

ção de planos de ensino dos diferentes componentes curriculares 

do curso de Habilitação Específica para o Magistério (HEM) do 

estado de São Paulo. 

Ao analisar, de modo geral, as 87 referências de textos que con-

têm menções a Carvalho, sua atuação profissional ou produção 

escrita e/ou citam seus textos, pude observar que o livro mais re-

correntemente citado e/ou mencionado é Literatura infantil: visão 

histórica e crítica, em suas diferentes edições, seguido de Com-

pêndio de literatura infantil, também em suas diferentes edições. 

Esse aspecto permite afirmar que o reconhecimento de sua atuação 

profissional decorreu, sobretudo, de seu pioneirismo em ter tido 

publicado um manual de ensino de literatura infantil e de sua dedi-

cação no estudo, ensino e divulgação desse gênero literário. 

O pioneirismo de Bárbara Vasconcelos de Carvalho 

Nascida no estado da Bahia, no início do século XX, e tendo-se 

formado professora no momento histórico de disseminação das 

ideias “renovadoras” em Educação, Bárbara V. de Carvalho, ainda 

que pertencesse a um núcleo familiar de condições financeiras li-

mitadas, integrou uma parte da população brasileira extremamente 

privilegiada, sobretudo no início do século XX, quando poucos 

podiam frequentar a escola primária, os cursos normais e os cursos 

de licenciatura.

Nesse sentido, é possível compreender que, ao longo de sua 

infância e juventude, Bárbara V. de Carvalho tenha vivenciado con-

dições de vida pouco comuns à maior parte da população brasileira 

da época, o que lhe proporcionou uma formação cultural também 
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bastante diferenciada, sobretudo ao cursar a escola normal e a gra-

duação em Letras Neolatinas, a partir de quando teve seus primei-

ros contatos teóricos e práticos com questões como teoria literária, 

especificidade do ensino de língua e literatura e o estudo de línguas 

estrangeiras (francês e espanhol), que lhe possibilitou conhecer e ler 

livros sobre literatura infantil em outras línguas, utilizando-os como 

referencial teórico dos textos que teve publicados. 

Toda essa formação diferenciada, as relações que passou a es-

tabelecer como professora tanto em Salvador (BA) quanto em São 

Paulo (SP) e as influências que recebeu com o convívio e leitura de 

textos de outros autores concorreram na sua formulação de uma 

concepção de literatura, que teve seus desdobramentos na concep-

ção de literatura infantil e de ensino da literatura infantil, apresen-

tada inicialmente em Compêndio de literatura infantil. 

A partir dessa concepção de ensino de literatura infantil que 

formulou, Carvalho passou a escrever livros de literatura infantil, 

fazendo com que lhe fosse conferido, além do status de estudiosa 

da literatura infantil, o status de escritora e poetisa, o que penso 

ter impulsionado sua participação em grupos importantes na his-

tória da literatura infantil brasileira e no seu respectivo campo de 

conhecimento, como é o caso do Celiju e da Academia Brasileira de 

Literatura Infantil e Juvenil.

Pelo exposto, e também considerando os cargos e as funções 

que Carvalho ocupou em diferentes órgãos vinculados à Secretaria 

de Educação do estado de São Paulo, essa professora ocupa lugar 

de destaque em relação às influências que exerceu na formação 

de diferentes gerações de professores e de estudiosos da literatura 

infantil. Conforme ministrava seus cursos sobre literatura infantil 

para professores e professorandos, em diferentes localidades do 

Brasil, e à medida que seus livros e artigos foram sendo lidos e uti-

lizados, ela contribuiu para disseminar uma concepção de literatura 

infantil, característica das urgências e necessidades educacionais de 

sua época, a qual ainda se faz presente nos dias atuais nas discussões 

sobre literatura infantil, mesmo que de forma não hegemônica. 
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Também seus livros didáticos e seus livros de literatura infantil 

exerceram certa influência em diferentes gerações de crianças, que, 

em fase de escolarização, tiveram contato com esses textos e os uti-

lizaram como fonte de leitura e estudo. 

Sendo assim, considero que o lugar que Carvalho ocupa na his-

tória do ensino da literatura infantil é o de pioneira nesse ensino, 

seja pelas “tematizações” que fez por meio de palestras, conferên-

cias e cursos que ministrou, seja por sua participação na equipe 

que reformulou o programa de língua portuguesa e a partir do qual 

literatura infantil foi instituída como disciplina, seja, ainda, pela 

“concretização” de sua proposta para o ensino da literatura infantil 

contida em Compêndio de literatura infantil, que se tornou base 

para os demais autores de manuais de ensino e contribuiu para a 

sistematização de um corpo de conhecimento relativo ao ensino da 

literatura infantil, considerado necessário à formação do professor 

primário, no terceiro momento história da alfabetização no Brasil. 

Além disso, compreendo que, embora o lugar de onde Carvalho 

“fala” não seja o mesmo dos autores dos principais livros teóricos 

sobre literatura infantil publicados no Brasil, é possível afirmar 

que seu pensamento sobre literatura infantil também ocupa lugar 

importante nessa produção, pois seus livros sobre história, teoria e 

crítica da literatura infantil, decorrentes de reformulações de Com-

pêndio de literatura infantil, são bastante citados e utilizados por 

pesquisadores da área.

Por fim, penso serem inestimáveis as contribuições dessa pro-

fessora baiana no âmbito do ensino da literatura infantil, no Brasil, 

e negar seu pioneirismo e sua contribuição é negar também uma 

das várias facetas que constituem a complexidade do fenômeno 

“literatura infantil” nesse país. 
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