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1 
As primeirAs mAnifestAções discursivAs 
sobre A literAturA infAntil brAsileirA:  
o processo de construção de sAberes 

Na “origem” da literatura infantil brasileira, reflexões 
iniciais sobre o tema (1882-1912) 

No Brasil, ainda hoje, quando se trata de pensar ou problematizar as-
pectos da história da literatura infantil, as pesquisas e estudos sobre esse 
assunto recaem, inevitavelmente, sobre o trabalho inaugural de 1968, de 
autoria do jornalista Leonardo Arroyo (1918-1985), Literatura infantil 
brasileira: ensaio de preliminares para sua história e suas fontes. Mesmo 
com o crescimento das pesquisas acadêmico-científicas sobre o assunto, 
a versão da história da literatura infantil contida nesse livro, retomada e 
ampliada especialmente por Marisa Lajolo e Regina Zilberman, em 1984, 
em Literatura infantil brasileira: história & histórias (1984),1 permanece 
como referência para os pesquisadores do campo, com força de um “mito 
de criação” (Mortatti, 2000a).

Segundo Arroyo (1968), a “origem” desse gênero, no Brasil, encontra-
-se nos livros escolares, destinados ao ensino da leitura, publicados entre o 
final do século XIX e início do século XX. Aponta Arroyo (1968), que esses 
livros consistiam em traduções portuguesas, feitas a partir de livros euro-
peus, cenário que se modificou após a instauração da República, quando 
ganhou força o movimento de “reação nacional” em favor da “nacionali-

 1 Além do trabalho de Lajolo e Zilberman (1984), merecem destaque, no que concerne à histo-
riografia da literatura infantil brasileira, os trabalhos de Nazira Salem (1959) e Nelly Novaes 
Coelho (1981; 1984). Cabe destacar, no entanto, que esses trabalhos não fundaram modos 
específicos de se pensar essa história, como os de Arroyo (1968) e Lajolo e Zilberman (1984).
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zação” da literatura infantil. Disso decorreu, na última década do século 
XIX, a publicação das primeiras traduções brasileiras dos livros infantis 
europeus e a produção de algumas obras originais de autores nacionais. 

Esses livros, traduzidos e/ou escritos por brasileiros, além de configu-
rarem, conforme a visão de Arroyo (1968), a “origem” da literatura infantil 
brasileira, também foram responsáveis por dar a conhecer as primeiras 
reflexões sobre o gênero. 

Tendo em vista explicitar os propósitos com os quais determinados 
livros foram escritos, os contributos que representavam para a formação 
do leitor da época e o espaço que deviam ocupar no ensino primário e na 
formação das crianças (republicanas), os autores e/ou editores desses livros 
produziram prefácios, apresentações e prólogos, que constituem os primei-
ros discursos brasileiros sobre literatura infantil (Magnani, 1998). 

Ainda que “esparsos” e “episódicos” (Magnani, 1998), esses prefácios, 
apresentações e prólogos são fundamentais para compreender o processo de 
constituição de saberes relacionados à literatura infantil, de modo a enten-
der como se foram constituindo, no Brasil, as diferentes concepções desse 
gênero literário e de seu ensino na formação de professores. 

O primeiro desses prefácios, que busca refletir sobre o livro literário 
destinado às crianças e que aqui merece destaque, foi escrito por Joaquim 
Maria Machado de Assis, em 1882, para a edição brasileira de Contos seletos 
das mil e uma noites, na versão traduzida e adaptada à “mocidade” brasileira 
pelo escritor e tradutor alemão radicado no Brasil, Carlos Jansen.2 

Nesse prefácio, Machado de Assis (1882) afirma que a escolha feita por 
Carlos Jansen, por adaptar alguns dos contos de Mil e uma noites a partir da 
versão alemã de Frans Hoffman, foi bastante conveniente, pois privilegiou 

 2 Filho de Anton Herbert Jansen e de Henriette Charlotte de Wied-Neuwied, Carl Jacob 
Anton Christian Jansen, conhecido como Carlos Jansen, nasceu em 1829, na cidade de 
Colônia, Alemanha, e morreu em 1889, no Rio de Janeiro, sede da Corte Imperial. Jansen 
se mudou para o Brasil em 1851, como soldado voluntário para servir em Porto Alegre-RS. 
No período em que residiu nessa cidade, atuou como jornalista e, após desligar-se do ser-
viço militar, trabalhou como professor no Colégio de Porto Alegre. Após curta temporada 
residindo em Buenos Aires, Argentina, Jansen retornou ao Brasil, porém acabou fixando 
residência na sede da corte, Rio de Janeiro, dedicando-se ao jornalismo, à escrita de livros 
didáticos, às traduções e à literatura (Hohlfeldt, 2003). 
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um “repositório de cousas alegres e sãs”,3 diferentemente da lógica da fabu-
lação oriental encontrada na versão original. 

Por essa razão, Machado de Assis (1882) considerava esse livro uma 
novidade completa para os jovens da época, dada sua peculiaridade e varie-
dade. Segundo ele, por mais que se passem os anos e esse livro “povoado” 
de ideais morais e “lições graciosas” pudesse se perder na mudança de gosto 
dos leitores, continuaria com o mesmo valor e mérito por ser uma “bela” e 
“interessante” obra. 

Por ser Carlos Jansen alemão de nascimento e possivelmente prevendo 
críticas no sentido de que o livro podia incorrer no mesmo problema das 
traduções portuguesas que circulavam no país – o distanciamento linguís-
tico do texto com a realidade dos leitores brasileiros –, Machado de Assis 
(1882) destaca a “precisão”, a “facilidade” e o “vocabulário numeroso” de 
Carlos Jansen. Com isso, considera que, apesar de se notarem pequenos 
detalhes que podiam ser substituídos ou melhorados, o trabalho de Carlos 
Jansen foi exemplar, indicando o talento e aplicação desse “brasileiro de 
adoção”. 

Para concluir, Machado de Assis (1882) afirma entender que o livro 
adaptado por Carlos Jansen se destina aos “adolescentes” como um “brin-
quedo graciosíssimo”, com o qual os jovens leitores podem “[...] entreter 
algumas horas dos seus anos em flor” (p.262).

Quatro anos após a publicação de Contos seletos das mil e uma noites, 
as irmãs Adelina Lopes Vieira4 e Júlia Lopes de Almeida5 escreveram um 

 3 Por se tratar de pesquisa histórica, mantive aqui e em todo o livro a ortografia apresentada 
nos documentos que cito e/ou transcrevo. 

 4 Nascida em Lisboa, Portugal, em 1850, Adelina Lopes Vieira, antes mesmo de completar 
dois anos, mudou-se com os pais para o Brasil, onde, posteriormente, formou-se professora 
pela Escola Normal do Rio de Janeiro. Atuou como professora e como escritora, tendo publi-
cados livros de poesias e textos em prosa. A data de falecimento de Adelina Lopes Vieira é 
desconhecida (Stanislavski, 2001).  

 5 Nascida no Rio de Janeiro, sede da Corte Imperial, em 1862, Júlia Valentina da Silveira Lopes de 
Almeida, irmã de Adelina Lopes Vieira, viveu parte de sua infância em Campinas-SP. Casada 
com o poeta português Felinto de Almeida, Júlia Lopes de Almeida foi mãe de três filhos, todos 
poetas: Afonso Lopes de Almeida, Albano Lopes de Almeida e Margarida Lopes de Almeida. 
Ao longo de sua carreira, Júlia Lopes de Almeida produziu extensa obra, composta por 40 
títulos. O seu primeiro livro publicado foi Traços e iluminuras, em 1886. Júlia Lopes de Almeida 
faleceu no Rio de Janeiro, em 1934, com 72 anos (Coelho, 2006; Stanislavski, 2001). 
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novo livro de contos para crianças, intitulado Contos infantis6 (1886), publi-
cado pela Typographia Mattos Moreira, em Lisboa-Portugal. Dado o su-
cesso desse livro e sua aprovação para uso nas escolas primárias por parte da 
Inspectoria Geral da Instrucção Primaria e Secundaria da Capital Federal 
dos Estados Unidos do Brasil, em 1891, a Casa Editora Laemmert publicou 
a 2ª edição de Contos infantis, à qual as autoras acrescentaram um prólogo. 

Em tom bem menos literário que o de Machado de Assis (1882), com 
palavras recorrentemente no diminutivo e com maior destaque para os 
elementos que podiam interessar ao ensino escolar, o prólogo de Contos 
infantis tem como principal objetivo explicar as características desse livro 
e suas contribuições para o ensino primário. Por isso, as autoras explicam 
que a obra é composta de narrações “singelas”, com as quais elas procuram 
despertar as “boas paixões” nos pequenos leitores. Segundo elas, o livro foi 
escrito com o objetivo de contribuir para a “[...] educação moral e esthetica: 
um desejo que, por ser bem intencionado, nos deve ser permitido” (Almei-
da, 1891, p.6). 

Para atingir esse objetivo, Almeida e Vieira (1891) enfatizam que es-
creveram histórias simples, algumas sobre “factos realizados” e outras de 
sentido “não naturaes” (inverossímeis), todas com “correção” e “naturali-
dade”, visando à “clareza dos conceitos” e à “verdade”. Com isso, as irmãs 
escritoras entendem que Contos infantis pode contribuir para a formação, 
“sem esforço”, do espírito infantil, pois as histórias que escolheram contêm 
a “seiva natural e vivificadora” de que os pequenos precisam. 

Em vista disso, elas esclarecem que, apesar de reconhecerem que havia a 
possibilidade de não alcançarem com Contos infantis tudo o que desejavam 
em termos de formação do pequeno leitor, esse livro é útil na medida em 
que fornece ao “[...] espírito móbil infantil umas phrases bondosas, em 
que a virtude derrame o seu perfume suave, capaz de modificar ímpetos de 
gênio e indifferença pelo soffrimento alheio” (Vieira; Almeida, 1891, p.6). 
E, citando trecho do prefácio de Comedie enfantine, de Luiz Ratisbonne, 
fazem uma crítica a algumas publicações da época, que segundo elas repre-

 6 A data de publicação da 2ª edição – 1891 – é uma data presumida, pois não foi possível loca-
lizar essa informação com precisão. Apenas pude localizar a informação de que a 4ª edição foi 
publicada em 1896 (Arroyo, 1968). Para informações mais detalhadas sobre esse livro, ver, 
especialmente, Stanislavski (2001) e Vidal (2005).
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sentavam uma ameaça ao espírito das crianças por lhes dar a ler textos com 
incorreções e maus exemplos. 

Para concluir o prólogo de Contos infantis, Vieira e Almeida (1892) afir-
mam que se uma única criança que ler a obra praticar “[...] imitando um 
de nossos heroes, uma acção boa [...]” (p.6), elas ficarão bem pagas pela 
“canseira”. 

Em 1896, partícipe do anseio de nacionalização da literatura destinada 
às crianças brasileiras, Alberto Figueiredo Pimentel7 teve publicado seu 
terceiro8 livro voltado a esse público, Histórias da avozinha (1896), que 
integra a coleção “Biblioteca Infantil” da Livraria Quaresma. Esse livro, 
motivado pelo sucesso que tiveram seus dois livros anteriores, constitui o 
terceiro volume de sua coleção de contos para crianças. Nele, apesar de bas-
tante curto, encontra-se um prefácio, assinado pelo editor, o qual explicita 
o principal objetivo de Figueiredo Pimentel: fazer que os pequenos leitores 
encontrem em Histórias da avozinha “[...] agradável passatempo, aliado a 
lições de moralidade, porque tais contos encerram sempre um fundo moral 
e piedoso” (Editor, 1896, p.10). Ainda segundo consta nesse prefácio, para 
Figueiredo Pimentel o prazer de ser útil à formação dos “jovens patrícios” é 
o que fazia bem pago o trabalho que teve na escrita do livro. 

Um ano após a publicação do livro de Figueiredo Pimentel, passou a 
ser distribuído nas escolas públicas paulistas o livro de poesias intitulado 
Livro das crianças, de Zalina Rolim,9 editado em 1897, em Boston, pela 
C.F. Hammet & Company. Esse livro, publicado com financiamento do 

 7 Nascido em Macaé, província do Rio de Janeiro, em 1869, Alberto Figueiredo Pimentel 
atuou como jornalista e cronista, tornando-se figura marcante na sociedade carioca. Escre-
veu romances, contos, poesias e novelas, mas ficou conhecido como escritor de literatura 
infantil. Foi o primeiro brasileiro a traduzir os maravilhosos contos europeus para o portu-
guês brasileiro. Faleceu em 1914, aos 45 anos (Coelho, 2006). 

 8 O primeiro livro que Figueiredo Pimentel teve publicado foi Histórias da carochinha, em 
1894, e Histórias do arco da velha, cuja data de publicação da 1ª edição não localizei. Não 
apresentei os prefácios desses livros, pois não consegui acesso a exemplares com o prefácio 
da 1ª. edição. 

 9 Nascida em Botucatu/SP, em 20 de julho de 1869, Maria Zalina Rolim Xavier de Toledo 
aprendeu as primeiras letras em sua casa, com o pai e com professores particulares, dentre os 
quais João Köpke. Em 1893, mudou-se para São Paulo-SP, onde passou a atuar como cola-
boradora em jornais e como escritora. Em 1896, foi nomeada auxiliar de diretor do Jardim 
de Infância anexo à Escola Normal de São Paulo, tendo permanecido nesse cargo por quatro 
anos. Nesse período, produziu adaptações literárias para a Revista do Jardim da Infância. 
Zalina Rolim faleceu em 1961, em São Paulo/SP (Coelho, 2005). 
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governo do estado de São Paulo, contém um importante prefácio, datado 
de 29 de agosto de 1896, assinado por Gabriel Prestes, à época diretor da 
Escola Normal de São Paulo. 

Nesse prefácio, Gabriel Prestes (1897) sintetiza alguns dos elementos 
que considera fundamentais num livro destinado ao público infantil e, dife-
rentemente dos autores dos prefácios anteriores, não se ocupou da questão 
dos valores morais que o livro de Zalina Rolim apresenta ou deveria apre-
sentar. Seu enfoque foi muito mais nas contribuições do livro para o ensino 
da leitura e da escrita. Em vista disso, adverte Gabriel Prestes (1897) que 
não é seu objetivo fazer crítica literária do livro, mas apresentar explicações 
sobre as “contribuições pedagógicas” que ele oferece às escolas do estado 
de São Paulo. 

Entre as contribuições que Gabriel Prestes (1897) considera que o Livro 
das crianças proporciona, está a de se tratar de um “modelo sugestivo” de 
ensino da linguagem oral e escrita, uma vez que as poesias são “simples” 
e  “atraentes” e possibilitam uma “observação espontânea e sem esforço”. 
Também as gravuras são ponto de destaque, pois, segundo ele, a partir 
delas os alunos poderão produzir pequenas descrições, que facilitam a 
compreensão do livro. Além dessas contribuições, Gabriel Prestes (1897) 
entende que a obra “[...] presta-se admiravelmente à leitura expressiva e 
aos exercícios de recitação” (p.8), sendo esse o objetivo mais direto a que se 
presta esse livro. 

Gabriel Prestes (1897) considera 'Livro das crianças' "magnífico", de 
modo que satisfaz todas as condições estéticas e literárias exigíveis em um 
trabalho voltado ao público infantil. Com isso,  ele conclui que, se “[...] em 
uma frase apenas fosse possível resumir este prefácio, eu diria que o valor 
deste trabalho vai além do que indica o seu título: não é apenas um Livro 
das crianças, é também um livro para crianças e, mais do que isso, é um livro 
para os bons mestres” (Prestes,1897, p.8, grifos do autor). 

Já na primeira década do século XX, outro prefácio que merece destaque 
é o de Olavo Bilac,10 publicado na 1ª edição de Poesias infantis, de 1904, e a 

 10 Nascido no Rio de Janeiro, sede da Corte Imperial, em 1865, Olavo Braz Martins dos Gui-
marães Bilac cursou medicina e direito, porém não concluiu nenhum desses cursos. Desde 
muito jovem, começou a atuar como jornalista e escritor, o que lhe possibilitou um cargo 
como inspetor escolar. Em virtude de suas publicações, Bilac consagrou-se como um grande 
nome do Parnasianismo brasileiro e como um importante intelectual nacionalista do século 
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nota “Ao leitor”, que, por esquecimento da “officina impressora”, foi pu-
blicada apenas na 2ª edição desse livro. 

No prefácio de Poesias infantis, Bilac explica que não quis, com esse 
livro, produzir uma obra de arte. Seu intento foi “[...] dar às creanças alguns 
versos simples e naturaes, sem difficuldades de linguagem e métrica, mas, 
ao mesmo tempo, sem exaggerada futilidade com que costumam ser feitos 
os livros do mesmo genero” (Bilac, 1904, p.4). Com isso, ele afirma ter bus-
cado, por meio da “boa vontade” de um escritor brasileiro, contribuir para 
a “[...] educação moral das crianças do país” (p.4). Por esse motivo, explica 
que, se os pequenos leitores gostarem de seus versos, ficaria satisfeito e 
daria como “optimamente empregados” o seu tempo e seu trabalho. 

Na nota “Ao leitor”, também publicada em Poesias infantis, Bilac 
(1916),11 com um pouco mais de detalhamento, comenta que, quando foi 
convidado pela casa Alves & Cia. para escrever um livro de poesias para 
crianças, sua maior preocupação foi preparar poesias simples e acessíveis 
à inteligência dos pequenos leitores. Explica que, por ser um escritor co-
nhecido, de “complicadas construcções de frase”, seu cuidado foi o de não 
incorrer no perigo de produzir um livro ingênuo demais ou repleto de coisas 
falsas, histórias maravilhosas e tolas, que “[...] desenvolvem a credulida-
de das crianças, fasendo-as ter medo de cousas que não existem” (Bilac, 
1916, p.2). Desse modo, esse poeta afirma ter buscado encontrar assuntos 
“simples”, “humanos”, “naturais”, que fujam da banalidade e que não “fa-
tiguem o cérebro” dos pequenos leitores, como muitos livros do gênero pu-
blicados à época. Assim, em Poesias infantis não há, segundo Bilac (1916):

[...] os animaes que falam, nem as fadas que protegem ou perseguem creanças, 
nem as feiticeiras que entram pelos buracos das fechaduras; há aqui descripções 
da natureza, scenas de família, hymnos ao trabalho, à fé, ao dever; allusões 
ligeiras à história da pátria, pequenos contos em que a bondade é louvada e 
premiada. (p.3) 

XIX. No conjunto de sua obra, destacam-se as publicações voltadas ao público infantil, algu-
mas das quais em coautoria com Coelho Neto ou Manuel Bonfim. Bilac faleceu em 1918, no 
Rio de Janeiro-DF, aos 53 anos de idade (Coelho, 2006). 

 11 Não foi possível localizar exemplar da 2ª edição de Poesias infantis, tampouco a data de sua 
publicação. Por essa razão, sempre que me refiro ou cito a nota “Ao leitor”, desse livro, uti-
lizo exemplar da 5ª edição, publicado em 1916. 
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Em relação ao estilo que escolheu para compor suas poesias, Bilac (1916) 
explica que, para poder apurar o ouvido das crianças de dar-lhes "o amor 
da harmonia e da cadência", optou por um estilo centrado na sintaxe e na 
metrificação. Explica que fez o possível para não escrever de forma que fosse 
fútil demais aos artistas e complicada demais às crianças. Apesar do esforço, 
conclui que, se sua tentativa falhar, fica-lhe o “consolo” de que quis “[...] dar 
à literatura escolar do Brasil um livro que lhe faltava” (Bilac, 1916, p.3). 

Seis anos após a publicação de Poesias infantis, em 1910, Olavo Bilac, em 
parceria com Manuel Bonfim,12 teve publicado um novo livro para crianças 
– Atravéz do Brazil –, no qual apresenta uma “Advertência e explicação” 
sobre como ele e Bonfim compreendiam, à época, como deviam ser os livros 
de leitura para crianças.

Bilac e Bonfim (1910) esclarecem nessa “Advertência e explicação” que, 
no início do século XX, a pedagogia recomendava que o livro de leitura 
escolar fosse um único livro ofertado aos alunos das primeiras classes do 
ensino primário. Apesar de compreenderem que Atravéz do Brazil atendia 
a essa “fórmula pedagógica”, explicam que esse livro apenas contém uma 
simples narrativa sobre os “cenários” e os “costumes” da vida brasileira. 
De modo geral, para Bilac e Bonfim (1910) não era possível que um único 
livro de leitura contivesse tudo o que era preciso ensinar na escola primária, 
como gramática, aritmética, história, geografia, lições de coisas, ciências 
físicas e naturais, higiene e instrução cívica. Se assim o fosse, o livro de lei-
tura assumiria feição de enciclopédia, o que os autores de Atravéz do Brasil 
consideram um erro. Para Bilac e Bonfim, o livro de leitura deveria ser um 
auxiliar do professor, que é a “verdadeira enciclopédia” na sala de aula. 

Coerentemente com essa compreensão, afirmam que esse livro oferece 
diversos “motivos”, “ensejos”, “oportunidades”, “conveniências” e “as-
suntos” para o professor ensinar suas lições. Por meio da leitura de Atravéz 

 12 Nascido em Aracaju, então província de Sergipe, em 1868, Manuel Bonfim formou-se médico 
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1890. No período em que ainda estudava, 
iniciou sua atuação como colaborador do jornal Correio do Povo. Em 1894, Bonfim abando-
nou a medicina e iniciou a sua carreira como professor de Educação Moral e Cívica na Escola 
Normal do Rio de Janeiro. Em 1902, a mando da prefeitura do Rio de Janeiro-DF, viajou para 
a França, para estudar as inovações pedagógicas desse país. Em 1903, ainda em Paris, França, 
estudou Psicologia, na Sorbonne. Após retornar ao Brasil, entre os cargos que ocupou, foi Dire-
tor Geral da Instrução Pública do Distrito Federal e teve rápida participação na política, como 
deputado federal. Bonfim morreu aos 64 anos, em 1932, no Rio de Janeiro (Aguiar, 2000). 
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do Brazil, a criança “[...] já lucrará alguma cousa: aprenderá a conhecer um 
pouco o Brasil; terá uma visão, a um tempo geral e concreta, da vida brasi-
leira; as suas gentes, os seus costumes, as suas paisagens, os seus aspectos 
distintivos” (Bilac; Bonfim, 1910, p.VII). Além desses aspectos, explicitam 
que desejam que esse livro seja uma grande lição de “energia”, em “grandes 
lances de afeto”, que suscite a “coragem”, a “harmonia” e o “cultivo da 
bondade”, pois, para eles, essa é a fórmula da educação humana e esse é o 
verdadeiro propósito dos livros de leitura. 

Para concluir a “Advertência e explicação” de Atravéz do Brazil, Bilac e 
Bonfim (1910) discorrem sobre o estilo do livro e explicam que optaram por 
um “tom singelo”, com “linguagem natural”, acessível à inteligência infantil, 
e a descrição de heróis com características para serem “[...] amados e admira-
dos no que representam de generoso e nobre os estímulos que os impeliram, 
nos diversos transes por que passaram” (Bilac; Bonfim, 1910, p.VIII). 

Ainda em relação aos prefácios, apresentações e prólogos contidos em 
livros para crianças, publicados entre o final do século XIX e início do sé-
culo XX, destaco o prefácio de Alma infantil, de 1912, de Francisca Júlia13 e 
Júlio César da Silva.14 

Nesse prefácio, esses autores afirmam que Alma infantil foi publicado 
para preencher uma grande lacuna no campo das leituras escolares, uma 
vez que contém, “[...] além de um flagrante interesse anedótico, uma edifi-
cante lição de moral” (Júlia; Silva, 1912, s.p.). Segundo os autores de Alma 
infantil, as escolas primárias estavam invadidas, à época, por livros “me-
díocres”, a maior parte com linguagem incorreta, que ressaltava o “calão 
popular” e o “termo chulo”. Para os autores, esses livros, “[...] em vez de 

 13 Nascida na antiga vila de Xiririca, atual município de Eldorado-SP, em 31 agosto de 1871, 
Francisca Júlia da Silva Müster começou, aos 20 anos, a colaborar com jornais do Rio de 
Janeiro-RJ e São Paulo-SP. Considerada uma das mais importantes poetisas do Parnasia-
nismo brasileiro, faleceu em 1º de novembro de 1920, possivelmente em decorrência de uso 
excessivo de calmantes, após a morte de seu marido. Informações disponíveis em: <http://
educacao.uol.com.br/biografias/francisca-julia.jhtm>. Acesso em: 21 de ago. 2014. 

 14 Também nascido na vila de Xiririca, atual município de Eldorado-SP, em 23 de dezembro 
de 1872, Júlio César da Silva, irmão de Francisca Júlia, formou-se em Direito, mas desde 
os anos de estudo se dedicou à literatura parnasiana. Depois de uma juventude boemia e 
aventurosa, Júlio César da Silva também foi funcionário público da Prefeitura de São Paulo. 
Aos 65 anos de idade, faleceu em São Paulo-SP, no dia 15 de julho de 1936. Informações 
disponíveis em: <http://literatodovale.blogspot.com.br/2009/01/jlio-csar-da-silva-um-
-poeta-esquecido.html>. Acesso em: 21 ago. 2014. 
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educar as crianças, guiando-lhes o gosto para as cousas belas e elevadas, 
vicia-as desde cedo, familiarizando-as com as formas dialectais mais ple-
beias” (Júlia; Silva, 1912, s.p.). 

Em vista dessa concepção, Júlia e Silva (1912) afirmam ter escrito Alma 
infantil a fim de que fosse um livro “[...] rigorosamente didático, falando de 
perto à alma da infância [...]” (s.p.), ao mesmo tempo que se constitui como 
uma “obra de arte”.

Iniciativas de formulações mais sistematizadas sobre a 
literatura infantil: quatro discursos fundadores

Na segunda década do século XX, na medida em que foi aumentando a 
produção dos livros destinados ao público infantil, começaram a ser publi-
cados alguns textos específicos sobre o assunto, os quais problematizam, de 
modo mais geral, aspectos desse tipo de publicação. Se até a década de 1910 
a literatura infantil era tematizada apenas nos prefácios, prólogos e apresen-
tações dos livros destinados às crianças, a partir de então o assunto começou 
a tomar corpo, resultando em alguns textos em revistas especializadas e 
capítulos de livros. Desse modo, é possível compreender que os primeiros 
textos específicos sobre literatura infantil, publicados no Brasil, a partir da 
década de 1910, são decorrentes da importância que a leitura escolar vinha 
ganhando no processo de escolarização e na formação das crianças, de modo 
que buscam explicitar algumas concepções em torno desse gênero. 

Esses primeiros textos específicos sobre literatura infantil, apesar de 
consistirem em discursos mais elaborados sobre a literatura infantil, ainda 
se configuram como tentativas bastante iniciais de sistematização de conhe-
cimento sobre o assunto. O que se apresenta neles são os aspectos para os 
quais a leitura literária escolar podia contribuir na formação do leitor e, por-
tanto, a que requisitos deveriam atender, ou não, esse tipo de publicação. 

Além disso, esses primeiros artigos ou capítulos sobre literatura infantil, 
publicados entre as décadas de 1910 e 1920, retratam a oscilação e dificul-
dade de classificação/denominação dos livros de literatura infantil. Em 
relação a esses textos, cabe destacar, ainda, que a expressão “literatura in-
fantil” não era consensual para se referir às publicações destinadas à leitura 
das crianças. Para se referir aos livros que, hoje, denominam-se “literatura 
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infantil”, eram recorrentes expressões como: “livros escolares”, “livros 
para crianças”, “livros de crianças”, “leituras para crianças” e “literatura 
didática”.

Alexina de Magalhães Pinto (1917) e o “esboço” de uma 
biblioteca infantil

No conjunto dos primeiros textos específicos sobre literatura infantil 
publicados no início do século XX, destaca-se “Esboço provisório de uma 
biblioteca infantil”, de Alexina de Magalhães Pinto,15 publicado em 1917, 
no livro Provérbios populares, máximas e observações usuais. 

A proposta de um “esboço” de biblioteca infantil elaborada por Alexina 
de Magalhães Pinto comporta uma relação mínima dos livros que ela consi-
derava, à época, adequados às crianças. Esse esboço foi iniciado por Alexina 
em 1906, quando era colaboradora do Almanaque Guarnier. Nessa ocasião, 
ela pediu ao diretor da Academia Brasileira de Letras que se dirigisse aos 
“imortais” para interrogá-los sobre quais livros dariam aos seus filhos, de 
idade entre 7 e 11 anos; no entanto, não obteve sucesso, restando como al-
ternativa se amparar nos catálogos de editoras da época.

Embora iniciado em 1906, esse “esboço” foi publicado em 1917, por 
motivos alheios à vontade de Alexina de Magalhães Pinto, conforme ela 
mesma explica. 

Nesse texto, Pinto (1917), antes de apresentar a relação dos livros que 
considera indispensáveis para se ofertar a uma criança, explica que a im-
portância do hábito de ler reside no “[...] bem do progresso pátrio e da 
unidade nacional” (p.159). Segundo ela, a “[...] implantação do hábito da 

 15 Nascida em uma fazenda do Além Paraíba-MG, em 4 de julho de 1870, Alexina de Maga-
lhães Pinto pertencia a uma família de grande prestígio na região de São João Del-Rey, 
província de Minas Gerais. Em 1890, com apenas 20 anos, viajou para a Europa para estudar 
por um ano. Após retornar ao Brasil, trabalhou na recolha de cantigas de roda e foi uma das 
precursoras no uso do método global para o ensino da leitura. Sua atuação se registra impor-
tante também no campo dos estudos sobre o folclore, tendo sido a primeira a elaborar livros 
didáticos a partir dessa temática. Entre os cargos que ocupou, destaca-se o de professora da 
cadeira de Desenho e Caligrafia da Escola Normal de São João Del-Rey. Aos 45 anos, ficou 
surda, o que a levou a uma morte trágica. Em 1921, quando estava em Correas-RJ para 
desenvolver algumas pesquisas, não ouviu a aproximação de um trem e acabou atropelada e 
morta (Coelho, 2002; Carnevali, 2009). 
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leitura subsidiária desde os bancos escolares primários é problema com esse 
entrelaçado e a pedir solução prática” (Pinto, 1917, p.159). 

Em relação aos livros que Pinto (1917) inclui no seu “esboço” de biblio-
teca infantil, ela inicia por apresentar uma relação de livros ilustrados, os 
quais considera se destinarem ao trabalho com a “audição” e “análise de 
imagens”. Explica que, antes de as crianças começarem a aprender a ler, 
elas precisam ouvir histórias e, por meio das “estampas”, repeti-las. Essa 
atividade, para a autora do “esboço” de “biblioteca infantil”, educa a vista 
e a linguagem. Sobre os livros ilustrados indicados no “esboço” de uma bi-
blioteca infantil, Pinto (1917) relaciona os que constam no Quadro 1.

Quadro 1 – Títulos dos livros ilustrados relacionados por Alexina de Magalhães Pinto em seu 
“esboço” de biblioteca infantil16

Título do livro Editora (quando indicada)
João Felpudo –
O menino verde –
Viagem numa casquinha de noz –
Aves do Brasil Garnier
Mamíferos do Brasil Garnier
Aventuras de Hilário –
Cristóvão Colombo – A mebiose –
Ride comigo –
O anjo-da-guarda –
João Patusco –
O que vem agora –
Chapéu preto –
Para todos Lothar Magendorf
Eu sei ler Lothar Magendorf
Os irmãos de Pedro Oriçado –
A baratinha –
Álbum de gravuras de Puigari –
Juca e Chico –
Alfabeto Ilustrado Laemmert

Fonte: Pinto (1923).

 16 Apresento, no Quadro 1 e em todos os quadros deste livro, os títulos dos livros exatamente 
conforme estão indicados nas fontes. 
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Após a indicação dos livros ilustrados, que considera se destinarem ao 
período pré-ensino da leitura, Pinto (1917) apresenta relação de livros que 
indica para a “leitura subsidiária”, de uso na escola primária. Essa relação, 
embora não apresente uma organização bem definida, de certa forma con-
tém algumas divisões e classificações dos livros, que se referem a aspectos 
da formação da criança para os quais concorrem melhor. 

O primeiro desses aspectos se refere à “aprendizagem simultânea” da 
leitura, da escrita, da contação de histórias, do cálculo, do desenho, do canto e 
do bom tratamento dos outros. Quando se trata desses aspectos, Pinto (1917) 
indica os livros de três séries graduadas de leitura. São elas: a escrita por 
Maria de Andrade,17 a escrita por Hilário Ribeiro e a escrita por João Köpke. 

Para Pinto (1917), ainda que uma única coleção desses livros de leitura 
pudesse ser ofertada no ensino primário, ela considera que devem ser lidos 
outros, como “[...] portadores de informações subsidiárias sobre esse ou 
aquele ponto, sobre essa ou aquela qualidade que precisamos reforçar ou 
amparar no educando” (Pinto, 1917, p.161-162). 

Para essa finalidade, Pinto (1917) relaciona em seu “esboço” os seguin-
tes livros: Segundo livro de leitura, de Abílio César Borges; Segundo livro 
de leitura, de Thomaz Galhardo; os Primeiro livro, Segundo livro e Terceiro 
livro, de Francisco Vianna; e Leituras morais, de João Köpke. 

Na sequência, Pinto (1917) apresenta os livros de poesia que considera 
adequados às crianças e os quais devem integrar o acervo de uma biblioteca 
infantil. São eles: Poesias infantis, de Olavo Bilac; Livro das crianças, de 
Zalina Rolim; e Musa das escolas, de Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro. 
Além desses livros de poesia, sugere a seleção de alguns poemas dos seguin-
tes livros: Contos infantis, de Adelina Lopes Vieira e Júlia Lopes de Almei-
da; Antologia brasileira, de Eugênio Werneck; Seleta, de Clemente Pereira; 
e Literatura nacional, de Mello Morais Filho. 

Pinto (1917) apresenta também uma extensa relação de livros, os quais 
servem para “entoar o bem”, conforme a “melhor pedagogia primária”. 
Esses livros estão relacionados no Quadro 2. 

 17 Embora no texto não haja informações detalhadas nem sobre as séries graduadas de leitura 
nem sobre os autores, presumo que o nome “Maria Andrade” refira-se à professora Maria 
Guilhermina Loureiro de Andrade. 
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Quadro 2 – Títulos dos livros relacionados por Alexina de Magalhães Pinto em seu “esboço” de 
biblioteca infantil, destinados a “entoar ao bem”

Título do livro Autoria
Teatro infantil Olavo Bilac e Coelho Neto
A queda de um anjo Figueiredo Pimentel
Leituras recreativas em prosa e verso –
História do reino encantado –
As férias Max Fleius
Contos para nossos filhos M. Amélia e G. Crespo
Contos para crianças M. Pinto Figueirinhas
Contos para crianças Guerra Junqueiro
Contos (da 1ª à 12ª série) Anna de Castro Osório
Amiguinho do Nhonhô Menezes Vieira
Escolha de histórias morais Trad. P. Carolino Duarte

Rosa e Branca – ou benefícios da educação Mme. A. 
Tesouro dos meninos –
Cestinho de flores Cônego Schimidt
O carneirinho; a mosca Cônego Schimidt
A rola; o canário; o pirilampo Cônego Schimidt
A capela da floresta Cônego Schimidt
Rosa de Tannenburg Cônego Schimidt
Henrique d’Eichenfels Cônego Schimidt
A cruz de madeira e o menino perdido Cônego Schimidt
Ovos de páscoa Cônego Schimidt
Matilde ou a órfã suíça Anônimo
Bruno –
Chiquinho –
Lídia ou a menina bem-educada –
O amigo das crianças –
Contos de fadas Perrault
Desastres de Sofia Segur
As meninas exemplares Segur
As férias Segur
La Bible d’une grande mére Segur
A novena da Candelária Trad. Ramiz Galvão
Mil e uma noites Trad. Carlos Jansen
Dom Quixote Trad. Carlos Jansen
Aventuras do Barão de Munkausen –
Robinson Crusoé18 –

Continua
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Aventura de Juca –
Viagem ao redor do mundo em 80 dias Júlio Verne
O menino da mata e o seu cão piloto Júlio Verne
O Brasil, edição do 4º centenário Ramiz Galvão
Sertões Affonso Arinos

Os sertões19 Euclides da Cunha

Contos fluminenses Machado de Assis
Galpi, narrativas brasileiras –

Fonte: Pinto (1923).

Para complementar o seu “esboço” de biblioteca infantil, Pinto (1917) 
indica livros de viagens, livros sobre história do Brasil e livros sobre histó-
ria da civilização. Os livros de viagens por ela indicados são: Em Minas, de 
Carlos de Laet; e História do Brasil, de João Ribeiro. Além desses, reco-
menda outros dois livros, dos quais apenas informa os nomes dos autores: 
Virgílio Mello Franco e Joaquim Nogueira Paranaguá. Os livros sobre 
história do Brasil por ela indicados são: Compêndio de história antiga, de 
Moreira de Azevedo; e A retirada da Laguna, de Alfredo d’Escragnolle 
Taunay, o Visconde de Taunay. E os livros sobre história da civilização por 
ela indicados são: Cartas a Luisa, Mulheres e crianças e O reino da mulher, 
de Maria Amélia Vaz de Carvalho. 

Para concluir o seu “esboço” de uma biblioteca infantil, Pinto (1917), 
após consultar o catálogo da Editora Laemmert, apresenta, “laconicamen-
te”, alguns dos livros publicados por essa editora e que ele considera essen-
ciais para os pequenos leitores. Os livros da Editora Laemmert indicados 
por Alexina de Magalhães Pinto (1917) são os que relaciono no Quadro 3. 

Quadro 3 – Títulos dos livros do catálogo da Editora Laemmert, relacionados por Alexina de 
Magalhães Pinto em seu “esboço” de biblioteca infantil

Título do livro Autoria
Dicionário biográfico de brasileiros célebres –
O Brasil no século XVI Capistrano de Abreu
Biografia de Guttemberg –
Cidade de Mato-Grosso Taunay
Tesouro dos meninos Mateus J. da Costa
Tesouro de meninas J. Ignacio Faria
A ciência do bom homem Ricardo B. Franklin

Continua
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As ciências naturais Huxley, Trad. Said Ali
O que o berço dá Fr. Serra
Pedro Sem Burgain
Recreio –
Preceitos –
Novos contos –
Mundo animado –
O menino verde e a paulista em viagem –
Livrinho de canto –
Leituras práticas –
Jardim da mocidade –
Galeria pitoresca dos homens célebres –
Excertos –
Enciclopédia popular –
Emma de Tannenbourg –
Contos para filhas e netos Carlos Jansen
Diálogos sobre a história romana –
Animais falantes –
Alegria da casa –
O lar doméstico –
Desinfecção J. B. Lacerda
Cuidado das crianças Knup
Plantas anuais –
Manual do bom-tom –
História natural popular Anstett
Guia do jardineiro –
A educação das mães de família –
Biblioteca do jardineiro –
Arte de formar homens de bem Dr. Jaguaribe Filho
Apontamentos Dr. Ladislao Netto
A pele de burro –
Pelo mundo afora Maria Amélia Vaz de Carvalho
Como e por que sou romancista Alencar
Como me tornei kneipista Taunay
Máximas de Maricá –
Astúcias de Bertoldo –
Luiz Figuier – As grandes invenções –
Selecta nacional Caldas Aulete

Continua
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Selecta clássica João Ribeiro
Vida e trabalho Smiles
O poder da vontade Smiles
O dever Smiles
Economia doméstica Smiles
O livro das donas-de-casa Silvino
O confeiteiro popular –
Le prémier livre de lecture courante G. Lebreton
Cours de langue française Said Ali
Grammaires Larrivé Fleury
Cours de compositions Carré & Moi
Enseignement scientifique Paul Bert
Cours preparatoire, 1e., 2èm., 3ème annés –
Lectures géographiques Foncin, Mappa
La mythologie racontée aux enfants Lamé Fleury
Voyages aux sept merveilles du monde Angé Lassus
Le premier voyage du capitaine Cook au tour du monde 
raconté par lui même

–

Morceaux choisis de littérature françoise Lebaigne
Biographie d’hommes illustres Louis Cons

Fonte: Pinto (1923).

Pinto (1917) aproveita também o espaço da publicação de seu texto 
para “recomendar” aos professores alguns textos, os quais ela considera 
contribuir para sua atuação profissional. São eles: o livro As lições de moral, 
do “Sr. Armstrong”; a revista Teacher’s Magazine; e a “literatura” da Liga 
de Educação Moral Inglesa. Com essa recomendação aos professores, Pinto 
(1917) finaliza a indicação do que ela considera ser o acervo básico de uma 
biblioteca infantil. 

Sampaio Dória (1918) e a “literatura didática” 

Um ano após a publicação do “esboço” de uma biblioteca infantil de 
Alexina de Magalhães Pinto, foi publicado, em 1918, na Revista de ensino,18 

 18 Criada em 1902, a Revista de Ensino foi uma iniciativa da Associação Beneficente do Profes-
sorado Público de São Paulo, responsável pela delimitação e organização do espaço destinado 
ao debate de questões relativas ao ensino (Catani, 2003). 
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um artigo de Antônio Sampaio Dória,19 no qual ele trata de alguns aspectos 
do que denomina “literatura didática”.

Reconhecido professor da cadeira de Psicologia, pedagogia e educação 
cívica da Escola Normal Secundária de São Paulo e uma das mais impor-
tantes figuras da educação paulista no início do século XX, Antônio de 
Sampaio Dória, em artigo intitulado “Methodologia de ensino e literatura 
didática”, busca compreender a relação entre a literatura didática e os mé-
todos de ensino (especialmente o método intuitivo e o método analítico), 
como forma de atender às finalidades da educação. 

Nesse artigo, Sampaio Dória utiliza a expressão “literatura didática” 
para se referir a todos os livros destinados à leitura por parte das crianças. 
Apesar de essa ser a expressão que aparece no título do artigo e também a 
mais recorrentemente usada por ele, é possível, no entanto, notar em sua 
exposição que essa expressão oscila como sinônima de outras, por exemplo 
“livro didático”, “literatura para criança” e “livro para criança”. De modo 
geral, Sampaio Dória busca com todas essas expressões tratar dos livros 
para crianças, de uso escolar, que se caracterizam, ao mesmo tempo, como 
arte literária e texto didático-instrutivo.

No que se refere à sua argumentação, com base na ideia de que a edu-
cação tem como finalidade a formação do corpo e do espírito e a formação 
profissional, o método intuitivo e o método analítico correspondiam, para 
Sampaio Dória (1918), à metodologia mais adequada para se atingir esse 
fim educativo. Nesse sentido, a literatura didática contribui com esse fim 
educativo, pois sua função é propiciar o contato com “[...] realidades em 
si, ou por ilustrações aos sentidos externos ou internos [...]” (Dória, 1918, 
p.68), que seria a base do ensino intuitivo-analítico. 

Coerentemente com essa função, Sampaio Dória (1918) defende a ideia 
de que ela deve ser repleta de imagens de qualidade e se adequar às neces-

 19 Antonio de Sampaio Dória nasceu em 1883, em Belo Monte, província de Alagoas, e em 
1889 se mudou para São Paulo-SP, onde se bacharelou em Ciências Jurídicas e Sociais, em 
1908. Durante o tempo em que fez o seu bacharelado e após a sua conclusão, Sampaio Dória 
foi acumulando larga experiência como professor, chegando ao cargo de Diretor-Geral da 
Instrução Pública do estado de São Paulo. Ocupando esse cargo, Sampaio Dória criou e 
instituiu uma das reformas educacionais mais significativas do estado: o Decreto n. 1.750, 
de 8 de dezembro de 1920, que ficou conhecido como “Reforma Sampaio Dória”. Além de 
sua importante atuação no campo da educação/ instrução pública, Sampaio Dória também 
foi um importante jurista (Carvalho, 1999; Medeiros, 2005). 
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sidades do leitor. Sobre esse aspecto, com base na Psicologia, esse educador 
afirma que:

Há realidades que, numa idade, interessam com energia, e, não obstante, 
aborrecem solennemente em outra idade. Romances de aventuras, capa e 
espada, comedias fanfarronas e zombeteiras, fantoches, palhaçadas e polichi-
nellos, que eram a nossa delicia até quasi os vinte annos, já não são de molde 
a nos agradar aos trinta. [...] Mercê destas razões, a literatura didactica tem, 
primeiro, de selecionar, entre os assumptos possíveis, aquelles que mais se 
adaptem à idade do leitor, a que se destina. Além disso, força-lhe a trata-los 
de modo a manter, contra as indisposições do momento, o agrado e o prazer da 
leitura. (Dória, 1918, p.71-72) 

Além do aspecto relativo às ilustrações, Sampaio Dória (1918) ressalta 
a importância de se cuidar, na literatura didática, da realidade a ser repre-
sentada aos pequenos leitores. Segundo ele, essa realidade deve partir do 
“todo” e não de “atributos” ou “elementos de relações”, tendo em vista que 
isso se opõe ao raciocínio intuitivo-analítico. É a partir da contemplação 
desses requisitos que Sampaio Dória (1918) entende que a literatura didáti-
ca contribui para se atingirem os fins da educação, especialmente de formar 
o espírito das crianças. 

Sampaio Dória (1918) entende que a literatura didática incide direta-
mente sobre três pontos essenciais e indispensáveis na formação do futuro 
homem: a moralidade, a verdade e a estética. 

Em relação à moralidade, Sampaio Dória (1918) adverte que, por ser a li-
teratura didática uma forma de arte, ela não pode se eximir da responsabilida-
de de transmitir valores morais válidos e adequados à infância. É justamente 
por ser arte que esse tipo de literatura precisa ser moralizadora. Sobre esse 
aspecto, afirma que: “Mais do que qualquer outro gênero de literatura, a di-
dática deve insinuar suavemente, no espírito infantil, como o ar que se respira 
e tonifica, a pureza e a moralidade da vida” (Dória, 1918, p.74). 

Em decorrência do caráter de instrumento moralizador, Sampaio Dória 
(1918) entende que a literatura didática não pode se desvencilhar do com-
promisso de transmissão da verdade. Para ele, ao transmitir valores menti-
rosos e deturpações da realidade, a literatura didática arruína todo o futuro 
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de uma criança, tornando-a refém de uma visão intolerante, preconceituo-
sa, inferiorizada e supersticiosa da vida. E explica que a literatura didática: 

[...] há de ser uma escola de horror à mentira, ainda que provisória. O que lhe 
cumpre, é o culto fervoroso da verdade pura e límpida. Porque ideas falsas, que 
se embebem na infância, se consolidam na madureza, para enfreiar no erro e na 
maldade toda uma existência falha. (Dória, 1918, p.74) 

Sampaio Dória (1918) conclui seu texto com a defesa de que a literatura 
didática precisa se constituir como suporte de ensino “intuitivo-analítico”. 
“Intuitivo, no seu espírito, para dar nascimento á clareza; analytico, na 
sua marcha, para criar e manter o interesse; educativo, nos seus fins, para 
melhor formação moral, amor á verdade e affeiçoamento á beleza e á graça” 
(Dória, 1918, p.75). 

Afrânio Peixoto (1923) e a “literatura infantil”

Seguindo uma linha de raciocínio semelhante à de Sampaio Dória, Júlio 
Afrânio Peixoto,20 em 1923, teve publicado um ensaio intitulado “Litera-
tura infantil” no livro Ensinar a ensinar: ensaios de Pedagogia aplicada à 
educação nacional. 

Esse livro, publicado pela Livraria Francisco Alves, reúne sete ensaios 
sobre diferentes aspectos da educação nacional da época. Segundo o autor, 
esses ensaios decorreram de sua atuação como diretor da Escola Normal 
do Distrito Federal e como diretor-geral da Instrução Pública do Distrito 
Federal, cargos que ocupou nas primeiras década do século XX e os quais 

 20 Nascido em 1876, em Lençóis-BA, Júlio Afrânio Peixoto diplomou-se, aos 21 anos de idade, 
em medicina, na Faculdade de Medicina da Bahia, tendo passado a atuar como professor 
nessa mesma faculdade a partir do ano de 1901. Em 1902, mudou-se para o Rio de Janeiro-
-DF, onde ocupou importantes cargos: professor de Medicina Legal e Higiene da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro; professor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro; dire-
tor da Escola Normal do Distrito Federal; e diretor-geral da Instrução Pública do Rio de 
Janeiro-DF. Além desses cargos e de sua intensa atuação como educador médico e legislador, 
Afrânio Peixoto também se dedicou à literatura, tendo publicado uma quantidade significa-
tiva de romances e livros de poemas. Por isso, em 1911, foi nomeado membro da Academia 
Brasileira de Letras.
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lhe permitiram atuar em favor de amenizar os problemas da educação no 
Rio de Janeiro. 

Peixoto (1923) explica que, do período em que ocupou os cargos de dire-
tor da Escola Normal e de diretor-geral da Instrução Pública, restaram-lhe 
algumas ideias e páginas escritas, que ele reuniu em Ensinar a ensinar. Por 
isso, o seu objetivo com os ensaios21 foi oferecer aos professores da época 
subsídios para melhor compreenderem as questões relativas ao ensino. Isso 
se deu porque, para Peixoto (1923), um dos maiores problemas da educação 
nacional da época era o fato de os professores ensinarem sem ter aprendido 
a ensinar. 

Dados os propósitos da publicação de Ensinar a ensinar e o certo prestí-
gio no campo educacional de que gozava seu autor, é possível presumir que 
as questões relacionadas à literatura infantil, já na década de 1920, vinham 
ganhando maior importância entre os professores e no âmbito das discus-
sões sobre a educação nacional. 

No que se refere ao conteúdo do ensaio “Literatura infantil”, ele inicia 
sua argumentação partindo do princípio de que a criança não é a redução 
da alma do adulto ou a “abreviatura do futuro homem”. Para Peixoto, a 
criança é um indivíduo no qual o “ser homem” está presente, porém, em 
“[...] latência de evolução: assim do corpo e do espírito infantis, o espírito 
e o corpo do homem, não preformado, em resumo, mas a se formar, a se 
perfazer, por incessante desenvolvimento do esbôço originário” (Peixoto, 
1923, p.147-148). A criança desenvolve o “ser homem” que está dentro 
dela à imagem dos bons exemplos dos homens já formados e, nesse aspecto, 
os adultos e a literatura infantil são formas de dar a conhecer esses bons 
exemplos de homens. 

Apesar desse importante papel que pode desempenhar a literatura in-
fantil, Peixoto (1923) adverte sobre uma importante distinção existente 
nesse gênero literário: os livros sobre crianças e os livros para crianças. 

Em relação aos livros sobre crianças, esse educador e escritor entende 
que se trata de narrativas sobre as infâncias célebres, que só interessam aos 
adultos. Para ele, são os adultos, e não as crianças, que se encantam “[...] 

 21 Os ensaios reunidos nesse livro, sob a forma de capítulo, são: “Educação nacional: aspectos 
masculinos”, “Educação nacional: aspectos femininos”, “O ensino da linguagem”, “A lin-
guagem e a gramática”, “Literatura infantil”, “O ensino secundário e a educação nacional” e 
“O regime universitário e a educação nacional”. 
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com gestos, as palavras, as acções dêsses pequenos heróis, nos quais nos 
revemos, ou nos idealizamos, se a saudade se junta à aspiração paterna, ou 
ainda apenas altruísta” (p.149). 

Apesar de entender que uma das funções da literatura infantil é a exposi-
ção de exemplos de bons homens, ele entende que não é por meio dos livros 
de infâncias célebres, ou seja, das narrativas sobre crianças que os pequenos 
leitores compreenderão a importância de se formarem homens íntegros no 
futuro. Segundo Peixoto, isso somente ocorre com livros de fantasia, com 
personagens crianças que se comportam como adultos. É esse tipo de litera-
tura infantil, os chamados livros para crianças, que desperta o interesse dos 
pequenos leitores para os valores que se devem ensinar na escola. Em vista 
disso, afirma serem os livros repletos de fantasia e de cultura do maravilho-
so que devem ser destinados às crianças, visando à transmissão e formação, 
nelas, do bem, do belo e do justo. 

Em consonância com essa concepção, Peixoto (1923) alerta, no entanto, 
que é preciso ter cuidado com a fantasia e a imaginação que se proporcio-
nam às crianças. Apesar de esses quesitos serem essenciais num livro de 
literatura infantil, não é qualquer tipo de fantasia ou imaginação que está a 
serviço do “triunfo” do bem, do belo e do justo. Ele explica que os livros de 
literatura infantil, construídos em torno da cultura do maravilhoso, devem 
tratar:

[...] primeiramente, ou preferentemente, sobre a vida, isto é, sobre os grandes, 
que os pequenos desejam ser... mães nobres, generosas, amantes, que tenham 
filhos, como elas teem bonecas, e por elas façam coisas ternas e carinhosas, 
coisas que lhe falem aos sentidos já abertos e ávidos para sensações... casas, 
castelos, alfaias, joias, parques, festas, guloseimas, cerimónias, tudo o que pode 
exigir uma imaginação feminina, até mesmo a adivinhação do amor... o que eles 
desejam ser, soldados, generais, conquistadores... (Peixoto, 1923, p.156). 

Desse modo, a literatura infantil constitui, para Peixoto (1923), meios 
para se atingirem outras faculdades essencialmente educativas, pois, por 
meio da fantasia e imaginação que transmitem bons exemplos, esses livros 
se convertem em “[...] imagem sublimada de vida, que, longe de conduzir 
ao pessimismo, pelo desengano na realidade, predispõe ao ideal, pela aspi-
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ração. Por ela [literatura infantil] se chega à arte, à sciência, à invenção, ao 
prazer, às vezes mesmo ao consôlo de viver...” (Peixoto, 1923, p.161). 

Com esse entendimento, ele considera que a cultura do maravilhoso, a 
fantasia ou imaginação não podem ser “vividas” senão por “[...] persona-
gens grandes, que vivam vida heroica, trabalhosa, imprevista, e, portanto, 
curiosa” (Peixoto, 1923, p.1961). Os livros que contêm essas características 
apresentam, segundo Peixoto (1923), algumas “vantagens” formativas: 

Além da vantagem educativa do “conto pelo conto”, excitando a imagi-
nação, e, por elas, às outras funções mentais, nas histórias infantis pode ser 
tentada uma instrução moral e cívica, mas discreta, ou melhor, implícita, para 
evitar a prevenção e ao enfado. Mais tarde, havemos de querer também que a 
arte seja desinteressada. (p.162) 

Nessa perspectiva, Peixoto (1923) conclui seu ensaio afirmando que os 
aspectos estéticos, a cultura do maravilhoso e o desenvolvimento da ima-
ginação e da criatividade proporcionados pela literatura infantil são meios 
para a moralização e civilização dos pequenos leitores, futuros homens de 
nossa sociedade. “Não há forma de arte mais difícil e mais sublime que um 
livro de bons contos infantis, que constituem a delícia dos pequenos, na 
infância, e a saudade dos grandes, tôda a vida...” (Peixoto, 1923, p.162).

Alceu Amoroso Lima (1927) e a “literatura de crianças”

No final da década de 1920, quando os livros destinados às crianças já 
haviam ganhado maior volume e as discussões sobre a distinção do valor 
estético e do didático estavam mais delineadas, o escritor Alceu Amoroso 
Lima,22 sob o pseudônimo Tristão de Athayde, teve publicado o texto “Li-

 22 Nascido em Petrópolis-RJ, em 11 de dezembro de 1893, Alceu Amoroso Lima fez os estudos 
primários no Colégio Pedro II e formou-se bacharel em Direito, em 1913, pela Faculdade de 
Direito do Rio de Janeiro. Em 1926, teve seu primeiro livro publicado sob o pseudônimo 
Tristão de Athayde. Na década de 1930, teve um conjunto de livros publicados, sobre dife-
rentes assuntos. Nessa mesma década, com a morte de Miguel Couto, candidatou-se à Aca-
demia Brasileira de Letras, tendo sido eleito. No âmbito de sua atuação profissional, Alceu 
Amoroso Lima foi: catedrático de Literatura Brasileira na Faculdade Nacional de Filosofia; 
um dos fundadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; e Diretor de 
Assuntos Culturais da Organização dos Estados Americanos. Concunhado de Afrânio Pei-
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teratura infantil”, como capítulo de seu livro Estudos – 1ª série. Esse livro 
foi publicado em 1927, pela Editora A Ordem (RJ). 

Nesse ensaio, Amoroso Lima (1927) começa por afirmar que, à época, 
era possível falar da literatura infantil em duas acepções: uma literatura 
escrita para crianças e outra literatura escrita por crianças, a qual ele deno-
mina “literatura de crianças”. 

Tendo em vista essa distinção, segundo Amoroso Lima (1927), ainda 
que o campo da literatura infantil se constitua como campo extenso, o seu 
interesse nesse texto é tratar apenas dos aspectos da “literatura de crian-
ças”, pois essa é, para ele, a melhor literatura que se pode ofertar para os 
pequenos leitores. 

Esse propósito decorre do fato de ele observar, à época, que a literatura 
infantil brasileira vivia “maculada” entre dois “defeitos antagônicos”. De 
um lado, uma literatura feita por professores, “impregnada de pedagogis-
mos”, deformada “[...] em seu interesse e naturalidade pela preoccupação 
de instruir e moralizar” (Amoroso Lima, 1927, p.190). De outro lado, 
uma literatura infantil feita por “amadores”, profissionais da “fantasia de 
mascate”, o que a faz cair “[...] no grosseiro, no máo gosto, na vulgaridade 
barata. Pedagogismo e mercantilismo” (Amoroso Lima, 1927, p.190). 

Esses dois problemas que permeavam a literatura infantil do início do 
século XX eram, para esse escritor, decorrentes da “dissociação das ida-
des”, ou seja, da iniciativa (ou tentativa) do adulto em escrever com “alma 
infantil”, para atingir o universo dos pequenos. 

Sobre esse aspecto, Amoroso Lima (1927) explica que os autores de 
literatura infantil, na sua grande maioria, empenhavam-se em se colocar à 
altura de seus leitores, para então ser possível explorar o “espírito da infân-
cia” que há em todos os adultos. No entanto, para ele, o escritor que planeja 
os efeitos e sentimentos que quer despertar em um leitor é, na verdade, 
um “agenciador de coisas estranhas”, um “técnico”, um “manipulador de 
fantasias infantilizantes”. Explica que o “[...] erro de muitos autores de lite-
ratura infantil, como de professores etc., é justamente julgarem que o facto 
de conhecermos melhor o seu mundo interior [da criança] nos permitta 
penetrar melhor nesse mundo” (p.192). 

xoto, Alceu Amoroso Lima faleceu em 14 de agosto de 1983. Informações disponíveis em: 
<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=69&sid=359>. 
Acesso em: 21 ago. 2014. 
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Para esse escritor a Psicologia ajuda a entender o quão “nebulosa” e “in-
decisa” é a lógica dos pequenos, o que faz que não seja “[...] possível [um 
adulto] penetrar na alma infantil, ou, pelo menos, tocar profundamente essa 
alma, sem viver no ambiente dessa lógica infantil” (Lima, 1927, p.194). 

Em vista disso, todos os que desejam escrever para as crianças e produzir 
arte para elas precisam compreender o mundo infantil “visto de dentro da 
infância”, o que torna esse tipo de literatura bastante rara e difícil. Segundo 
ele, um dos poucos livros que consegue esse feito é Narizinho arrebitado 
(1921), de José Bento Monteiro Lobato. 

Por causa da dificuldade e raridade da literatura infantil feita por adul-
tos, que atenda a contento à alma infantil, Amoroso Lima (1927) defende 
que a melhor literatura infantil a ser oferecida aos pequenos leitores é aque-
la produzida por eles mesmos. 

Desde que o mundo infantil é um mundo de qualidade diversa da do nosso; 
desde que a criança vê as coisas, comprehende os factos, reflecte as fórmas, inter-
preta os actos de maneira diversa do que nós fazemos, nada mais natural do que 
procurar, entre as próprias crianças, o que deve mais interessar ás crianças. (p.197)

Com essa proposição, esse escritor afirma que nada é mais justo que a 
arte literária para a infância ser produzida pelas crianças, pois é esse tipo de 
arte que pode tocar realmente a alma infantil e penetrar esse universo tão 
misterioso. 

O que os adultos fazem, em termos literários, por mais esforço que se 
empenhe, é sempre uma atitude “artificial” de vencer a natureza própria 
do adulto e chegar à natureza infantil. Já a literatura escrita pelas crianças, 
ainda que não tenha a “riqueza de invenção” da literatura feita por um 
adulto, terá de sobra a imaginação infantil, como uma qualidade que não se 
encontra no adulto. 

Apesar de reconhecer que a “literatura de crianças” seja a mais ade-
quada aos pequenos leitores, explica que não é qualquer criança que pode 
escrever para outra criança. É preciso saber selecionar os textos. 

Em geral, só se presta attenção ás obras infantis, quando são obras de crian-
ças prodígios. Isto é – quando justamente não são obras infantis. Quando o 
que se deve procurar não é o que ha de adulto, e portanto de falso, na criança, 
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mas o que tiver de bem criança, portanto de espontaneo. A própria imitação do 
adulto, que é tão commum na criança, tem um caráter inconfundível. (p.200) 

Para concluir, Amoroso Lima (1927) afirma que a literatura escrita 
pelas crianças era, naquele momento histórico, a mais adequada e produti-
va para a formação do futuro homem. Nesse sentido, entende que no “[...] 
dia em que houver boas histórias de crianças para crianças é que se poderá 
falar da existência de uma literatura infantil” (Lima, 1927, p.204). 

A literatura infantil tematizada na imprensa periódica

Concomitantemente à publicação dos artigos de Pinto (1917), Dória 
(1918), Peixoto (1923) e Amoroso Lima (1927) e também nas duas décadas 
subsequentes, a concepção de literatura infantil apresentada por esses au-
tores foi abordada por outros, em artigos publicados em revistas especiali-
zadas e em textos de jornais de circulação diária.

Nesse período, quatro primeiras décadas do século XX, conforme apon-
tam Lajolo e Zilberman (1984), a produção de literatura infantil teve um 
crescimento significativo, decorrente da ampliação da escolarização primá-
ria, da especialização de algumas editoras e da profissionalização de alguns 
escritores nesse ramo. Com o aumento da produção de livros de literatura 
infantil no país, esse assunto ganhou certa visibilidade e notoriedade, de 
modo que esses livros começaram a ser tomados como objetos de reflexão 
em textos de circulação mais ampla, como os artigos publicados em revistas 
especializadas em Educação e em estudos literários e os textos publicados 
em jornais de notícias, de circulação diária. 

As revistas especializadas e os jornais de notícias, se comprados aos li-
vros, parecerem conferir menor prestígio aos textos que publicam. Porém, 
no caso dos textos sobre literatura infantil, são importantes suportes, que 
indicam que o assunto passou a ser de interesse mais amplo e não apenas de 
escritores e educadores. 

Pelas razões expostas, problematizar os textos sobre literatura infantil 
publicados em revistas especializadas e jornais de notícias é mais do que dar 
a conhecer o que se produziu e se publicou sobre o assunto nesses suportes. 
Problematizar esses textos é buscar compreender quais concepções de lite-
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ratura infantil se disseminavam entre os leitores dessas revistas especializa-
das e dos jornais de notícias e buscar entender como se foi delineando, no 
Brasil, a formação de saberes em torno desse gênero literário. 

Os artigos em revistas especializadas

Em relação aos artigos em revistas especializadas, no mesmo ano em que 
foi publicado o livro de Afrânio Peixoto (1923), a Revista da Sociedade de 
Educação,23 de responsabilidade da Sociedade de Educação de São Paulo e 
editada pela Companhia Gráfica-Editora Monteiro Lobato, publicou, na 
seção “Revistas e Jornaes”, um texto sobre literatura infantil de autoria do 
escritor Gilberto Amado.24 Nessa seção, a Revista da Sociedade de Educação 
publicava resenhas, resumos, trechos ou reproduções integrais de artigos 
publicados originalmente em outros suportes, cujos assuntos eram do in-
teresse do público leitor dessa revista. Esse texto de Gilberto Amado havia 
sido publicado originalmente no jornal O Paiz, do Rio de Janeiro, e foi 
republicado na Revista da Sociedade de Educação, em 1923. 

Amado (1923) apresenta uma série de exemplos de livros destinados às 
crianças, publicados na Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Estados 
Unidos, que ele considera como verdadeiras “[...] histórias de lição de coi-
sas, um encanto indefinível, que lhes aumenta ainda mais essa saudade da 
infância, tocante lugar commun do sentimento” (Amado, 1923, p.297). Ele 
defende a necessidade de dar ao público infantil brasileiro a possibilidade 

 23 A Revista da Sociedade de Educação foi um periódico de iniciativa particular, criado pela 
Sociedade de Educação e editado por José Bento Monteiro Lobato. Esse periódico foi publi-
cado entre 1923 e 1924, totalizando nove números (Nery, 2009). Para informações mais 
detalhadas sobre esse periódico e também sobre a Sociedade de Educação, ver, especial-
mente: Nery (2009). 

 24 Nascido em Estância-SE, em 7 de maio de 1887, Gilberto Amado fez os estudos primários 
em Itaporonga-SE. Posteriormente, estudou Farmácia na Bahia e diplomou-se bacharel em 
Direito pela Faculdade de Direito de Recife. Em 1910, mudou-se para o Rio de Janeiro, 
quando começou a colaborar com jornais locais. Gilberto Amado também teve importante 
participação política. Em 1915, foi eleito deputado federal pelo Sergipe e, em 1936, foi sena-
dor pelo mesmo estado. Entre os cargos que ocupou, foi consultor jurídico do Ministério das 
Relações Exteriores; membro da Comissão de Direito Internacional da ONU; e delegado do 
Brasil em diferentes Assembleias Gerais da ONU. Em 1963, foi eleito membro da Academia 
Brasileira de Letras, sendo recebido por Alceu Amoroso Lima. Gilberto Amado faleceu no 
dia 27 de agosto de 1969. Informações disponíveis em: <http://www.academia.org.br/abl/
cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=586&sid=264>. Acesso em: 21 ago. 2014. 
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de acesso a essas histórias produzidas nos países europeus e também de-
fende a necessidade, a exemplo dessas, de se produzirem histórias sobre a 
realidade do Brasil, como a chegada dos descobridores. Em vista disso, esse 
autor conclui que: 

Será talvez por falta dessas leituras luminosas e incomparáveis no começo 
da vida – que o espírito dos rapazes e das raparigas de hoje é em geral tão triste 
e desenxabido. 

Tenho a íntima convicção de que muitos dos almofadinhas que enodôam as 
nossas ruas com a sua presença ambígua seriam homens mais homens, seriam 
homens de facto – se as grandes emoções communicadas por essas leituras esti-
mulantes – lhe houvesse eccendido na alma recém-aberta às sensações da vida, 
o calor, a exaltação, o enthusiasmo que ellas despertam. (Amado, 1923, p.298) 

Em 1929, foi publicado, na Revista de Educação, de São Paulo, o artigo 
“A literatura escolar e a escola activa” (Menucci, 1929, p. 105-114), de au-
toria do educador Sud Menucci.25 Nesse artigo, Menucci (1929) utiliza-se 
de li-vros denominados por ele “literatura escolar”, para apresentar refle-
xões sobre a situação educacional da época e os princípios da Escola Ativa. 

Por considerar que a “literatura escolar” é fruto da “Pedagogia Moder-
na”, advinda com a Escola Ativa, Menucci (1929) entende que não havia, 
no Brasil, à época, uma crítica literária especializada para a análise desses 
livros. Para ele, apesar disso, pensar sobre essa literatura significava pensar 
sobre os problemas enfrentados pelo ensino no estado de São Paulo e lançar 
a dúvida se a Escola Ativa, com sua “Pedagogia Moderna” (como a criação 
da literatura didádica), era capaz de dar conta desses problemas educacio-
nais do país. 

 25 Nascido em Piracicaba, em 20 de janeiro de 1892, Sud Menucci fez os estudos primários em 
um grupo escolar de sua cidade natal, onde também diplomou-se professor pela Escola Com-
plementar. Em 1910, iniciou sua carreira como professor na cidade de Cravinhos e, posterior-
mente, em Piracaia e Dourado. Entre os muitos cargos que ocupou e escolas e instituições nas 
quais atuou, Sud Menucci fez parte da Missão Paulista que reorganizou escolas de Belém-PA; 
chefiou o recenseamento escolar de 1920; foi delegado de ensino em Campinas; foi diretor da 
Imprensa Oficial do estado de São Paulo; foi, por duas vezes, diretor do Departamento de 
Educação da Secretaria de Educação do estado de São Paulo; e colaborou como jornalista em 
diferentes jornais e revistas. Faleceu em São Paulo, em 22 de julho de 1948 (Mello, 1954). 
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Embora o enfoque inicial do artigo de Menucci (1929) seja a chamada 
“literatura didática”, ele acaba por se desviar desse foco, centrando-se mais 
no levantamento de dúvidas e questões em relação à Escola Ativa. 

Após a publicação desse artigo de Sud Menucci, localizei apenas um ar-
tigo sobre literatura infantil publicado na década de 1930. Trata-se de artigo 
de autoria de Jorge Amado, publicado na Revista Brasileira,26 da qual não 
pude localizar exemplar físico. 

Na década seguinte, 1940, com um acúmulo maior de conhecimento 
sobre a literatura infantil e também com classificação/conceituação mais 
acentuadas sobre esse tipo de publicação, os artigos sobre o assunto, publi-
cados nas revistas especializadas, passaram a ter características mais cientí-
ficas e a se basear em dados de pesquisa empírica.

Esse é o caso, por exemplo, do artigo “Algo de que as crianças gos-
tam de ler: estudo de dois livros preferidos por meninos e meninas”, de 
Betti Katzenstein27 e Beatriz de Freitas28, publicado na Revista do Arquivo 
Municipal,29 de São Paulo-SP. Esse artigo, publicado em 1941, contém os 
resultados de uma pesquisa elaborada pelo Laboratório de Psicologia da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 

 26 Criada em 1885, por Francisco de Paula Menezes, a Revista Brasileira, ligada à Academia 
Brasileira de Letras, passou, ao longo de sua existência, por oito fases de organização, con-
forme os editores responsáveis que teve. Informações disponíveis em: <http://www.acade-
mia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=31>. Acesso em: 10 de set. 2014. 

 27 Nascida na Alemanha, em 1906, Betti Katzenstein Schoenfeldt se formou psicóloga na Uni-
versidade de Hamburgo e se doutorou em Psicologia, em 1931. Mudou-se para o Brasil em 
1936, quando ingressou no Laboratório de Psicologia do Instituto de Educação da Univer-
sidade de São Paulo. A partir da década de 1940, passou a atuar em diferentes instituições, 
como: o Serviço de Educação Pré-Primária do Estado de São Paulo, Escola de Enfermagem 
da USP, Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Departamento de Psicologia da 
Unesp-campus de Assis. Betti Katzenstein atuou, sobretudo, com aplicação e adaptação de 
testes de desenvolvimento, aptidão e personalidade. Faleceu em São Paulo, em 1981. Infor-
mações disponíveis em: <http://www.crpsp.org.br/memoria/betti/default.aspx>. Acesso 
em: 20 ago. 2014. 

 28 Não foi possível localizar nenhuma informação sobre Beatriz de Freitas. 
 29 A Revista do Arquivo Municipal foi criada em 1934, pela Diretoria do Protocolo e Arquivo 

da Prefeitura de São Paulo. Em 1936, passou a fazer parte do Departamento de Cultura de 
São Paulo, à época, sob a direção de Mário de Andrade. Ao longo de seu ciclo de publicações, 
essa revista não teve uma periodicidade constante, chegando ao ponto de ficar por dez anos 
sem ser publicada. Em 2002, a publicação foi retomada pelo atual Departamento de Patri-
mônio Histórico da Prefeitura de São Paulo. 
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em pareceria com a Biblioteca Infantil Municipal,30 do Departamento de 
Cultura da Prefeitura de São Paulo.

Nesse artigo, as autoras começam por apresentar algumas considerações 
sobre o conceito de literatura infantil e a influência exercida por esse tipo de 
livro na formação das crianças. Em relação a essa influência, Katzenstein 
e Freitas (1941) destacam que é preciso atentar para o papel das editoras, 
visto que, antes de os pais escolherem os livros para seus filhos, as editoras 
são quem escolhem o que se dará a ler às crianças. Por isso, defendem a 
necessidade de um cadastro dos livros infantis, que permitisse conhecer o 
que havia, que satisfizesse tanto os interesses dos educadores quanto os dos 
leitores.

Após salientarem a necessidade de se conhecer melhor a produção de 
literatura infantil, Katzenstein e Freitas (1941), com objetivo de propiciar 
uma “[...] contribuição psicológica para a compreensão daquilo que a crian-
ça gosta de ler e para a orientação de suas leituras” (p.12), apresentam as-
pectos da análise de dois livros, que identificaram como os mais lidos pelas 
crianças que frequentavam a Biblioteca Infantil de São Paulo. 

Para que chegassem a esses dois livros, Katzenstein e Freitas (1941) to-
maram como base quais livros havia disponíveis no acervo da Biblioteca In-
fantil, de São Paulo, e cujos enredos foram “aproveitados” em filmes. Dessa 
delimitação, identificaram 15 livros,31 cujas fichas de leitura consultaram. 

Ao todo, Katzenstein e Freitas (1941) analisaram 204 fichas, todas pre-
enchidas pelas crianças. A partir disso, identificaram que os livros mais 
lidos eram, entre os 15: Mulherzinhas, de Louise May Alcott, e Rancho do 

 30 Por meio da 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, passou a ser denominada Biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato, em homenagem ao escritor José Bento Monteiro Lobato. Essa biblioteca 
foi a primeira específica para o público infantil no estado de São Paulo e é a mais antiga 
Biblioteca infantil em funcionamento no Brasil (Prefeitura de São Paulo, s.d.). 

 31 Os 15 livros identificados foram: Miguel Strogoff, de Júlio Verne; Robin Hood, adaptado por 
Monteiro Lobato; O príncipe e o pobre, de Mark Twain; Heidi e Heidi nos Alpes, de Johanna 
Spyri; Branca de Neve, dos Irmãos Grimm; As viagens de Tom Sawyer, de Mark Twain; Sonho 
de Moça, de Kate Douglas Wiggin; Último dos mohicanos [sic.], de James Fenimore Cooper; O 
pimpinela escarlate, de Baronesa Orezy; As pupilas do Sr. Reitor, de Júlio Diniz; A ilha do tesouro, 
de Robert Louis Stevenson; Mulherzinhas, de Louise May Alcott; As quatro raparigas, adaptado 
de M. P. Azevedo; O rancho do fantasma, adaptado de A. Brussolo; Sete provas, adaptado de A. 
Brussolo; e Mascote do regimento, adaptado de A. Brussolo (Katzenstein; Freitas, 1941). 
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fantasma, adaptado de “A. Brussolo” e cujo autor não foi identificado. O 
primeiro livro – Mulherzinhas – foi lido por 100 crianças do sexo feminino 
e uma do sexo masculino, com idade entre 8 e 17 anos. O segundo livro – 
Rancho do fantasma – foi lido por 104 crianças do sexo masculino e 19 do 
sexo feminino, com idade entre 7 e 15.32 A partir da obtenção desses dados, 
Katzenstein e Freitas (1941) detiveram-se na analise do conteúdo dos li-
vros, dos recursos materiais e gráficos e das opiniões dos leitores registradas 
nas fichas de leitura, visando coletar “[...] conhecimentos essenciais sôbre a 
literatura preferida por meninas e meninos” (p.16). 

Em relação à análise do conteúdo dos livros, as autoras do artigo pude-
ram identificar que o ambiente familiar se apresenta como mais agradável 
ao público feminino, ao passo que o ambiente de “far-west” agrada mais 
ao público masculino. Ainda em relação ao conteúdo, identificaram as 
personagens que mais agradaram os leitores. No caso de Mulherzinha, 
a personagem “Maria João” foi escolhida por 61,1% das leitoras como a 
personagem preferida. Essa personagem apresenta características como: 
modos de menino, alegria, bondade, é levada e demonstra amor dedicado 
à família. No caso do livro Rancho do fantasma, a personagem que mais 
agradou foi “Ken Maynard”, escolhida por 60,7% dos leitores como a pre-
ferida. Essa personagem se apresenta como um sujeito valente e corajoso, 
que derrota os bandidos. 

Katzenstein e Freitas (1941) concluem que o estudo desses livros contri-
bui para se entender os critérios de escolha de livros por parte das crianças. 
Ou seja, como as crianças avaliam os livros escolhidos e como se envolvem 
com o enredo, de modo a viver a vida de seus heróis preferidos. 

Ainda na década de 1940, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 
(RBEP)33 publicou um conjunto de artigos sobre literatura infantil, com essa 
característica de divulgação de resultados de pesquisa. O primeiro artigo 
sobre literatura infantil publicado na RBEP data de 1944, quando se iniciou 
nessa revista a publicação, em quatro partes, dos resultados de uma pesquisa 

 32 Katzenstein e Freitas (1941) explicam que também desenvolveram estudo sobre o livro As 4 
raparigas, porém, por se tratar de um livro muito semelhante a Mulherzinhas, não apresen-
tam dados detalhados dessa análise no artigo. Elas apenas mencionam alguns aspectos, para 
estabelecer uma comparação. 

 33 Criada no ano de 1944, a RBEP foi uma iniciativa do Ministro da Educação e Saúde, Gus-
tavo Capanema Filho. Essa revista foi criada como um órgão desse Ministério, com objetivo 
de reunir, divulgar e pôr em debate os assuntos relativos à Educação. 
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realizada pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep), sobre os 
jornais e revistas infantis e juvenis brasileiros. A divulgação dos resultados 
obtidos com o desenvolvimento dessa pesquisa do Inep se deveu ao “[...] in-
terêsse geral do assunto e a atualidade das conclusões a que chegou êsse órgão 
do Ministério da Educação [...]” (Investigação..., 1944a, p.255). 

O artigo se intitula “Uma investigação sôbre jornais e revistas infantis 
e juvenis”, e a primeira e a segunda partes foram publicadas na edição n. 5, 
de 1944. Em 1945, na edição n. 7, foi publicada a terceira parte desse artigo 
e, também em 1945, na edição n. 8, foi publicada a quarta e última parte 
desse artigo. 

Conforme dados apresentados nas quatro partes desse artigo, uma das 
motivações para o Inep ter realizado essa pesquisa decorreu do fato de que 
os jornais e revistas34 destinados ao público infantil alcançavam grande 
influência na formação de seus leitores. Em vista disso, o Inep considerou 
necessário promover uma análise dos aspectos materiais e do conteúdo 
dessas publicações, além de investigar de que modo as crianças, mães e 
professores compreendiam as influências exercidas por esses jornais e por 
essas revistas. 

Para atender aos objetivos dessa pesquisa, foram selecionados pelo Inep 
96 exemplares de nove diferentes revistas e jornais infantis, que foram ana-
lisados a partir da apresentação material (formato, linhas, tipo de material, 
diagramação etc.), do programa de publicações e do conteúdo dos textos 
publicados. Após essa etapa, foram aplicados questionários aos alunos, 
mães e professores, todos da cidade do Rio de Janeiro, para compreender a 
opinião dessas pessoas a respeito da influência desse tipo de publicação. Os 
resultados dessa pesquisa apontaram que os jornais e revistas destinados às 
crianças e aos jovens, durante a década de 1940, apresentavam alguns pro-
blemas no que se refere à parte material. Os maiores problemas referiam-
-se, no entanto, ao conteúdo dos textos publicados. 

Embora a pesquisa realizada pelo Inep tenha demonstrado que os textos 
publicados nesses jornais e nessas revistas eram de caráter recreativo e não 
educativo-instrutivo, os dados analisados por eles apontam a predominân-
cia de narrativas com forte apelo para a violência, acidentes, desastres e 

 34 Trata-se, aqui, de revistas e jornais específicos para as crianças, que continham textos narra-
tivos, histórias em quadrinhos e poemas, entre outros tipos de textos. 
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uso de armas. E, coerentemente com isso, as personagens dessas narrativas 
representam figuras criminosas e aventureiras.

Em relação às impressões dos alunos, das mães e dos professores, os 
dados coletados pelo Inep apontam que as mães se posicionaram menos 
resistentes a esses jornais e a essas revistas. Os professores, por sua vez, 
opinaram sobre a forte influência negativa que podem propiciar os textos 
publicados em jornais e revistas infantis.

Entre as influências perturbadoras, assinalam-se as de repercussão emotiva, 
decorrente da leitura de contos e histórias policiais e de aventuras, influência 
essa especialmente apurada entre crianças de 9 a 11 anos; maior turbulência, ou 
combatividade, em brinquedos, ou jogos, em virtude da imitação das persona-
gens das aludidas composições; atitudes de rebeldia, ou desobediência, no lar 
ou na escola, diretamente motivadas pelo interêsse na leitura de publicações, 
com prejuízo do estudo e do trabalho escolar; uso de expressões ou modismos 
de linguagem pouco recomendáveis; perda de interêsse por leituras de melhor 
quilate, eu a apresentada pelos jornais e revistas em estudo. (Investigação..., 
1945a, p.229)

A partir dessas observações, explica-se, como considerações finais, que 
não é possível desenvolver um estudo sobre a literatura infantil se não se 
levar em conta que a finalidade dessa arte é a formação de valores estéticos 
e éticos nos seus leitores. Essa arte tem “função psicopedagógica”, por isso: 
“Não é possível que, tomando em mira ao que é belo, não se alcance o que é 
bom” (Investigação..., 1945b, p.233). 

Os textos em jornais de circulação diária

O primeiro texto35 sobre literatura infantil que localizei publicado em 
um jornal de notícias data de 1909. Esse texto foi escrito por ocasião da 
publicação do livro Aos nossos amigos, de Ana de Castro Osório e Paulino 

 35 Embora o primeiro texto que localizei date de 1909, é possível que outros textos sobre lite-
ratura infantil tenham sido publicados antes, sobretudo para tratar dos livros que passaram 
a ser publicados no final do século XIX. No entanto, por serem os jornais um tipo de docu-
mento cuja consulta e localização de informações são mais difíceis, não pude localizar textos 
sobre literatura infantil com data anterior a essa. 
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de Oliveira, e foi publicado na seção “Biografias”, do jornal O Estado de S. 
Paulo, no dia 10 de outubro de 1909, sem título e sem indicação de autoria. 

Essa “biografia” inicia-se com a afirmação de que um dos maiores pro-
blemas da época era, sem dúvida, o da educação da infância. Esse problema 
preocupava o “espírito humano”, porque a educação das crianças constitui 
a base da família, “[...] como cellula viva dos Estados, que hão de consti-
tuir-se de indivíduos aptos a promover e realizar o seu adiantamento e suas 
propriedades” (Bibliographia, 1909, p.2). 

Conforme se afirma nessa “biografia”, as crianças, após atingirem a se-
gunda infância, apresentam um interesse cada vez maior pelos fenômenos 
da natureza, que as levam a desenvolver a curiosidade. No entanto, isso 
caracteriza uma dificuldade, pois é difícil satisfazer esse interesse de forma 
que a criança possa se desenvolver e abranger, depois, todos os conheci-
mentos, “[...] sem sacrifício dos verdadeiros princípios, nem da lógica, em 
qualquer ordem, da actividade psychica” (Bibliographia, 1909, p.2). 

Por essa razão, reconhece-se nessa “biografia” a importância dos livros 
na satisfação da curiosidade infantil, porém faz-se a ressalva de que são 
“raríssimos”, entre os escritores que se dedicam à literatura infantil, os que 
conseguem “[...] compor livros de leituras desse genero, que não sejam im-
perfeitos e deficientes” (Bibliographia, 1909, p.2). A título de bom exem-
plo de literatura infantil apropriada às crianças, destaca-se o livro Os nossos 
amigos, de Ana de Castro Osório e Paulino de Oliveira. Nesse livro, con-
forme consta nessa “biografia”, os escritores conseguem ofertar à infância 
um livro de qualidade, “[...] e a prova é que o conselho de Instrução Pública 
de Minas o approvou e adoptou para uso em suas escolas” (BIbliographia, 
1909, p.2). 

Em embargo de alguns senões, que se notam em suas narrativas, resultantes 
do falso conhecimento que possuem autores estrangeiros acerca não só de nossa 
fauna e de nossa flora, como dos nossos hábitos e costumes, essa adopção, 
parece-nos, foi bem acertada, porquanto estas páginas estão escriptas em lin-
guagem de uma singeleza encantadora e se esboçam nellas uns pequenos pai-
neis tão seductores da attenção infantil, que as crianças não resistem á vontade 
de as lêr constantemente, em modo a poderem assimilar com proveito as lições 
ahi contidas (Bibliographia, 1909, p.2). 
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Para concluir essa “biografia”, afirma-se que, embora possa haver críti-
cos que discordem desse ponto de vista sobre o livro Os nossos amigos, isso 
não acarreta nenhum prejuízo, pois, “[...] ademais, criticar a obra alheia é 
mais fácil, parece-nos, do que executá-la” (Bibliographia, 1909, p.2). 

Em 1922, o jornal O Estado de S. Paulo voltou a publicar um novo texto 
sobre literatura infantil, de autoria de J. A. Nogueira, intitulado “Literatura 
infantil”. Esse texto foi publicado no dia 28 de setembro de 1922 e, no ano 
seguinte, 1923, foi transcrito na seção “Revista e jornaes”, da edição de n. 1 
da Revista da Sociedade de Educação. 

Partindo do relato de um professor que era contra a presença dos ele-
mentos fantásticos e maravilhosos nos livros destinados às crianças, No-
gueira (1922a) apresenta um conjunto de argumentos contrários a esse 
entendimento da literatura infantil, pois, para ele, “[...] seria um crime e 
uma insensatez tentarmos desfeiar o mundo encantador em que vivem [as 
crianças] [...]” (Nogueira, 1922a, p.5). 

Apesar de defender a presença dos elementos maravilhosos na literatura 
infantil, esse autor adverte que não é qualquer fantasia que se pode dirigir 
a esse público. As histórias maravilhosas adequadas ao público infantil são 
as que “[...] espelham a alegria e optimismo da infância” (p.5), como os 
livros Narizinho arrebitado e Fábulas, de Monteiro Lobato, e o livro Como 
se aprende a língua, de Sampaio Dória. 

Ainda em 1922, J. A. Nogueira teve outro texto sobre literatura infantil 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo. Esse segundo texto, publicado 
no dia 30 de outubro de 1922, contém indícios de que se trata de uma con-
tinuidade das reflexões que esse autor apresentou no artigo anterior, porém 
essa informação não aparece de forma explícita. 

Nogueira (1922b) apresenta um conjunto de considerações sobre o livro 
Narizinho arrebitado (1921), de Monteiro Lobato, e afirma que esse livro é 
“uma arte das mais belas”, pois Lobato operou “[...] o milagre de reitegrar 
no ambiente das nossas escolas a leve revoada dos gênios e gnomos, das 
fadas inoffensivas e bondosas, dahi expulsas pelo espírito da velhice [...] 
que predomina em geral a organização dos jardins de infância e dos cursos 
primários” (Nogueira, 1922b, p.2). 

Em relação ao modo como Lobato construiu o enredo de Narizinho ar-
rebitado, afirma Nogueira (1922b) que a simplicidade desse livro não exclui 
o efeito “complexo” e “nebuloso”, característicos do “antropomorfismo” 
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presente no universo infantil. Também para ele, Lobato não deixou de lado 
os princípios educativos, como alguns críticos da época afirmavam. Com 
isso, conclui que Lobato, seguindo o exemplo de “Pelo de asno” ou “A bela 
e a fera”, apresenta uma “[...] corrente subterrânea de suggestiva moralida-
de, levando a alma da criança, segundo a bella phrase de Perrault: ‘o desejo 
de espelhar-se nos que se tornam felizes e o temor das desgraças em que 
cahiram os maus por suas maldades’” (Nogueira, 1922b, p.2). 

Ainda na década de 1950, no dia 6 de setembro de 1928, foi publicado 
no jornal Estado de S. Paulo o texto “Assunptos agrícolas – arvores mila-
grosas”, de autoria de “O.F.”. Esse texto trata da publicação de Árvores 
milagrosas, de Thales Castanho de Andrade,36 de modo a ressaltar a con-
tribuição desse livro para ensinar os pequenos sobre minúcias de questões 
agrícolas. Nesse texto, o autor afirma que Thales de Andrade, “mestre 
distinto entre os de sua época”, contribuiu para preencher uma lacuna na 
“paupérrima literatura infantil” ao escrever Árvores milagrosas, descrito 
como “livrinho de propaganda da cultura da laranjeira”. 

Ainda nesse artigo de 1928, a partir de uma síntese de Árvores milagrosas 
e do estabelecimento de algumas relações entre o assunto tratado nesse livro 
e as questões agrícolas da segunda década do século XX, o autor afirma 
que Thales de Andrade, por meio de sua facilidade em falar às crianças, 
produziu um livro fundamental, sobretudo para os paulistas, cujo “sangue 
carrega o amor pela terra”. 

Na década de 1930, no dia 13 de setembro de 1938, o jornal Folha da 
Manhã, de São Paulo-SP, fez publicar o texto intitulado “O crime na litera-
tura infantil”, de Celso Barroso. Esse autor apresenta argumentos contrá-
rios ao caminho pelo qual a literatura infantil da época estava enveredando, 
que era o da narração de histórias de aventuras criminosas, de assaltos, de 
assassinatos, de detetives e de gangsters. Ele entende que essa literatura, 
centrada nas narrativas de crime, podia resultar em um grande dano na 
alma infantil, mesmo levando em conta o princípio da psicologia, de que 
uma criança, quando imersa na criminalidade, tem possibilidade de formar 
um espírito elevado e justo. 

 36 As informações sobre Thales Castanho de Andrade serão dadas no Capítulo 3, deste livro, 
onde apresento um texto sobre literatura infantil de autoria desse escritor. 
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Desse modo, para Barroso (1938), a “[...] literatura criminosa repre-
senta, na infância e no período da puberdade, um verdadeiro attentado 
às diretrizes da pedagogia, além de constituir para o Estado um elemento 
de desordem, e, para a sociedade, um instrumento de ódio e desarmonia” 
(1938, s.p.). A partir dessa compreensão, ele conclui com a defesa da ideia 
de que as autoridades nacionais precisavam interferir na produção dos 
livros de literatura “gangsteriana”, como forma de evitar que as crianças 
leitoras dessas histórias não se tornassem adultos de alma corrompida. 

No ano seguinte, em 1939, no dia 17 de dezembro, o jornal O Estado de 
S. Paulo voltou a publicar novo texto sobre literatura infantil: “Aspectos da 
literatura infantil”, de Eurico Branco Ribeiro. Trata-se de “ligeiro artigo” 
enviado à seção “Cartas à Redação” desse jornal, escrito por ocasião da 
aproximação do Natal.

Em “Aspectos da literatura infantil”, Ribeiro (1939) afirma que o Natal 
faz recordar a atenção necessária que requerem as crianças para que se en-
caminhem de forma correta na vida. Por essa razão, ele “lança um golpe de 
vista” sobre a questão das leituras destinadas às crianças, como cartazes, 
jornais, revista e livros, os quais podem, segundo ele, exercer influências 
prejudiciais no desenvolvimento moral do pequeno leitor. 

Em relação aos cartazes, normalmente expostos em lugares públicos, 
Ribeiro (1939) entende que eles, por vezes, eram constituídos por palavras 
ou expressões que podiam conduzir o espírito infantil para coisas para as 
quais  ainda não estão preparados. No caso das revistas e jornais, com base 
em inquérito feito por Lourenço Filho, destaca os perigos que esse tipo de 
publicação pode oferecer, sobretudo pelas notícias de crimes e identificação 
de pessoas astuciosas e perigosas. Por isso, defende que era necessário sub-
meter esses jornais e revistas a uma higienização no que se refere às notícias 
de crimes, para que então eles pudessem ser, de fato, úteis na formação das 
crianças. 

Dados esses problemas que considera terem os cartazes, as revistas e os 
jornais, Ribeiro (1939) propõe que o tipo de leitura menos prejudicial para 
as crianças são os livros. Apresenta, no entanto, alguns requisitos a que as 
publicações infantis devem atender para que possam servir às necessidades 
infantis. O principal requisito, segundo Ribeiro (1939), a que um livro 
infantil deve atender é o referente à recreação, sem se esquecer da “união 
íntima” desse requisito com outro, o da educação. 
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Ribeiro (1939) conclui o seu texto afirmando que: “Essas questões de 
literatura infantil seriam dignas de um pouco de estudo e meditação por 
parte de autores, editores e educadores e oxalá estas férias de Natal lhes dêm 
tempo para traçar uma orientação mais consentânea com as realidades da 
vida contemporânea” (Ribeiro, 1939, p.9). 

Na edição do dia 24 de julho de 1940, o jornal O Estado de S. Paulo pu-
blicou o texto intitulado “Literatura infantil”, de Amadeu Amaral Júnior. 
Esse texto, motivado pela passagem nos cinemas da versão cinematográfica 
de Viagens de Gulliver, contém algumas problematizações sobre o que esse 
autor considera serem as qualidades a que deve atender à literatura infantil.

Amaral Júnior (1940) afirma que a pergunta sobre quais são as quali-
dades de que depende o sucesso de um livro corresponde a uma pergunta 
ainda não satisfatoriamente respondida. “Ninguém pode dizer com se-
gurança a causa da acceitação de alguns livros pelas crianças e a recusa 
de outros” (Amaral Júnior, 1940, p.4). No entanto, ao pensar nos livros 
recorrentemente aceitos pelas crianças, é possível notar que a questão da 
boa linguagem representa um aspecto fundamental para a boa aceitação por 
parte dos pequenos. 

Além do bom trabalho com a linguagem, Amaral Júnior (1940), com 
base nas fichas de leitura que as crianças preenchiam na Biblioteca Infantil 
de São Paulo, afirma que a escolha adequada do assunto que compõe o en-
redo de um livro também é um aspecto importante na escolha das crianças. 
Juntamente com isso, destaca a simplicidade dos textos, que não significa 
ausência de ação, como forma de atrair o público infantil. 

Tomando como base o livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lo-
bato, Amaral Júnior (1940) afirma que esse escritor é o único que tem 
condições de agradar inteiramente o público infantil e, talvez, num futu-
ro próximo ao seu, outros escritores, como Affonso Schmidt, também o 
tivessem. 

Em 1941, foram publicados no jornal O Estado de S. Paulo três textos 
sobre literatura infantil, um de autoria de Jeronimo Monteiro e dois de 
autoria de J. O. Orlandi. Esse gradativo aumento de textos sobre literatura 
infantil nos jornais paulistas é indicativo, entre outros, do crescimento do 
interesse que esse assunto vinha despertando no público leitor em geral. 

O primeiro desses textos de 1941 se intitula “Literatura para menores”, 
de Jeronimo Monteiro, datado de 13 de agosto. Nele, esse autor problema-
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tiza o fato de algumas pessoas da época afirmarem que os livros de literatura 
infantil eram os grandes responsáveis pelo crescimento da delinquência 
entre os jovens, apesar de esse problema ser anterior ao aparecimento dos 
livros infantis. 

Por essa razão, Monteiro (1941) acredita que esse tipo de afirmação tem 
“[...] um propósito deliberado em se aproveitar tais desagradáveis aconteci-
mentos [de delinquência] para atacar a moderna literatura juvenil” (Mon-
teiro, 1941, p.4). Para ele, a justificativa para os crimes que cometiam os 
jovens delinquentes não podia ser explicada apenas pelas leituras que esses 
faziam, sobretudo porque muitos deles não sabiam ler. O mais prudente 
era “[...] pesquisar as taras criminosas, a influência da hereditariedade, a 
existência de distúrbios morais e mentais” (p.4), para entender e descobrir 
as causas reais da delinquência infantil e juvenil. 

Por discordar dessa associação entre literatura infantil e delinquência 
entre jovens, Monteiro (1941) afirma que os romances policiais ou narra-
tivas de aventuras, não instigam para a criminalidade; pelo contrário, esses 
livros são “[...] doses de ensinamentos morais e que se devem, por neces-
sidade de educação nesse mundo moderno, ministrar às crianças o mais 
amplamente possível” (Monteiro, 1941, p.4). Por isso, a literatura infantil 
é a melhor fonte dessa oposição, pois, por meio das lutas, do movimento e 
da vivacidade dos textos, as crianças “bebem” dos ensinamentos morais, de 
modo que o pequeno leitor grave o que deve e o que não deve fazer. 

Para encerrar seu artigo, Monteiro (1941) chama a atenção do poder 
público com relação às publicações estrangeiras que chegavam ao país e que 
se destinavam às crianças, para que elas pudessem ser mais consistentes na 
formação da boa moral desse público leitor. 

No dia 11 de outubro de 1941, O Estado de S. Paulo publicou o texto 
“De literatura infantil”, de J. O. Orlandi. Aproveitando a aproximação da 
comemoração do Natal e a exploração das livrarias com a venda de livros, 
esse autor comenta a variedade e a abundância desse tipo de literatura e 
ressalta a pouca adequação que grande parte deles tinha para esse público. 
Na maioria dos casos de inadequação dos livros infantis, o problema maior 
era a falta do “[...] colorido de uma linguagem familiar aos ouvidos e aos 
corações dos petizes” (Orlandi, 1941a, p.9). Isso não quer dizer, segundo 
ele, que faltavam aos livros estilos repletos de adjetivos, de períodos bem 
postos, primorosos do ponto de vista gramatical. Ainda que muitos defen-
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sores da gramática pensem dessa forma, Orlandi (1941a) considera que a 
escrita de um livro infantil que se assemelhe a um “cânone gramatical” o 
torna inacessível. 

Por isso, quando trata da questão da linguagem, Orlandi (1941a) se re-
fere a uma linguagem puramente nacional, que não entre em discordância 
com as normas gramaticais, mas que represente o falar e a sintaxe típicos 
do Brasil. Somente assim ele entende ser possível uma literatura infantil 
brasileira emotiva e interessante. 

No dia 29 de outubro de 1941, em continuidade às reflexões que vinha 
formulando sobre a literatura infantil brasileira, J. O. Orlandi teve publi-
cado outro texto no jornal O Estado de S. Paulo, no qual afirma que, dos gê-
neros literários existentes no mundo, o mais traiçoeiro é a literatura infantil, 
seja a “[...] de pura ficção, da educativa ou da propriamente pedagógica” 
(Orlandi, 1941b, p.3). Isso se deve, segundo ele, à ilusória aparência de 
facilidade na escrita para crianças. 

Orlandi (1941b) afirma que escrever para crianças é uma arte, a qual 
não é acessível para todos, apenas para os que têm “pendor” para ela. Nesse 
sentido, se não se levar em consideração esse aspecto, os livros para crianças 
recaem no mal fundamental da inadequação da linguagem e do assunto, e 
o efeito disso é que esse tipo de livro se constrói em torno de “artifícios efê-
meros”, de “engodo friável e momentâneo”. O primordial na produção da 
literatura infantil é buscar escrever para crianças, de modo a compreender 
suas especificidades, e não apenas construir narrativas ou versos com gírias 
da “petizada”, como comumente se fazia. 

Com isso, esse autor conclui com a seguinte ressalva: 

[Isso] não quer dizer que se deva escrever livro para crianças contendo somente 
tais coisas. Entretanto, aproveitando-se do seu interesse pelas lutas, far-se-
-á uso das que têm por fim a defesa dos fracos, a conquista de um objetivo 
humano. Dentro desse quadro, o literato encontrará matéria para escrever um 
livro interessante e que não choque no patrimônio moral e cívico. (Orlandi, 
1941b, p.3) 

Também em 1941, possivelmente em decorrência das reclamações, 
denúncias e apontamentos da má influência que certos livros de literatura 
infantil podiam ter na formação moral das crianças, o Ministério da Edu-
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cação tomou algumas providências em relação a esse problema, que foram 
relatadas em texto publicado no jornal Diário Popular, de São Paulo-SP. 

Nesse texto, intitulado “Contra a má literatura infantil”, afirma-se que 
o Ministério da Educação, diante das constantes denúncias contra a litera-
tura de qualidade questionável, passou a aconselhar escritores e editoras na 
produção de livros de reconhecido valor cívico e instrutivo. Além desses 
aspectos, nesse texto publicado no Diário Popular em 1941 consta o relato 
das ações do Juiz de Menores de Manaus-AM, que criou no seu juizado 
o Serviço de Literatura infantil, para fiscalizar e controlar os livros que se 
davam para as crianças ler. 

No ano seguinte, 1942, também no jornal Diário Popular, foi publi-
cado o texto “Boas leituras para auxiliar a formação moral das crianças”, 
sem autoria. Nesse texto, aborda-se a ausência de cuidado das Bibliotecas 
Municipais em relação ao que se disponibilizava, à época, para a leitura das 
crianças. Aproveitando que nesse período estava sendo construído o novo 
prédio para a Biblioteca Municipal de São Paulo, relata-se a história de uma 
criança, que em visita a uma biblioteca, tomou para leitura um livro consi-
derado altamente pernicioso para sua formação, porque não havia orienta-
ção e cuidado sobre esse aspecto. Em vista disso, defende-se a construção 
de espaços adequados para as crianças utilizarem as bibliotecas, sobretudo 
para que se possa fiscalizar o que elas tomam para leitura. 

Também em 1942, no dia 25 de dezembro, J. O. Orlandi teve publicado 
um outro texto no jornal O Estado de S. Paulo, o qual se intitula “Livros, 
brinquedos etc.”. Aproveitando, a exemplo de outros, as comemorações do 
Natal, esse autor problematiza a questão dos brinquedos e livros infantis, 
os quais geralmente abundavam nas vitrines de lojas e livrarias. Para ele, 
essas vitrines se tornavam verdadeiros caleidoscópios aos olhos infantis. 

Em observação aos brinquedos mais recorrentemente comercializados, 
Orlandi (1942) explica que a maior parte se relaciona com o “festejo” do es-
pírito guerreiro da humanidade, ou seja, remetem a combates e morticínio. 

No caso dos livros, o que prevalecia eram os que tratam de fadas, reis e 
anões, quando internacionais. No caso da literatura nacional, as figuras do 
saci, do lobisomem e da onça era as mais recorrentes. 

Ao pensar especificamente sobre a abundância dos livros e o assunto 
que abordavam, Orlandi (1942) explica que, apesar da variedade de for-
mas, qualidade e categorias, poucos eram os livros de literatura infantil que 
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mereciam essa classificação. Ou seja, apesar de abarrotadas as vitrines e 
do investimento das editoras na impressão da maior variedade possível de 
livros, ele explica que a caracterização da literatura infantil como um gê-
nero literário pobre decorre da “[...] falta de uma ‘corrente literária’ que se 
orienta pela exploração desse manancial do modismo da língua no Brasil” 
(Orlandi, 1942, p.2). 

Orlandi (1942) conclui seu texto afirmando que o fato de se repetirem 
na literatura infantil as fórmulas já canonizadas cria certo modismo, pouco 
produtivo. Para ele, ainda se esperava na literatura infantil transformação 
e inovação. 

Em 1943, no dia 23 de janeiro, Orlandi voltou a escrever para o jornal 
O Estado de S. Paulo, dessa vez para problematizar a iniciativa da Editora 
Melhoramentos de ter convidado o escritor Guilherme de Almeida para 
traduzir uma coleção de livros de literatura infantil. 

Segundo Orlandi (1943), essa iniciativa da Melhoramentos, à primeira 
vista, parecia ter preocupação apenas comercial, pois dado o prestígio que 
o nome de Guilherme de Almeida representava à época, era muito prová-
vel que essa coleção obtivesse sucesso. No entanto, ainda que o interesse 
comercial tivesse, de fato, se sobressaído na decisão da Melhoramentos, 
Orlandi (1943) reconhece que a escolha por Guilherme de Almeida como 
tradutor dessa coleção foi bastante feliz, pois ele, como poucos, demons-
trava “[...] habilidade funcional de acompanhar o espírito infantil na mais 
rudimentar curiosidade” (Orlandi, 1943, p.4).

Além dos elogios à escolha de Guilherme de Almeida para traduzir 
essa coleção de literatura infantil, Orlandi (1943) também destaca o papel 
primoroso da Melhoramentos na edição, ilustração e impressão dos livros 
dessa coleção. Segundo ele, esses são aspectos importantes, que enriquecem 
um livro de literatura infantil. 

Ainda em janeiro de 1943, o italiano Angelo Patri, no texto intitulado 
“Dai livros à petizada”, publicado em jornal cujo nome não consegui lo-
calizar, detém-se na questão da importância das leituras para crianças no 
contexto de guerra. Ele defende a ideia de que durante um período de guer-
ra, quando se pensa em quais são as necessidades básicas de uma família, 
em hipótese nenhuma podem faltar os livros infantis. Para ele, é necessário 
que se reúnam todos os bons livros e garanta-se o acesso a eles por parte das 
crianças. 
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Patri (1943) defende essa ideia, porque entende que a leitura de um livro 
pode ser para a criança, em meio ao contexto de uma guerra, uma forma 
de alívio e desafogo. Com isso, conclui que: “É de tanta importância fazer 
um estoque de bons livros para crianças [durante uma guerra], como com-
prar para os maiores o bom pão, a manteiga, o leite e os ovos necessários à 
alimentação. Hoje, os bons livros são uma necessidade realmente positiva 
para as crianças” (Patri, 1943, s.p.). 

Em janeiro de 1945, o jornal Diário Popular, em decorrência da proximi-
dade da realização do Congresso de Escritores Brasileiros, publicou o texto 
intitulado “Nocividade de certa literatura infantil”, no qual apresenta a tese 
que a crítica literária Lúcia Miguel Pereira preparava para defender em sua 
exposição nesse Congresso. 

Conforme consta nesse texto, cuja autoria não foi indicada, Lúcia Mi-
guel Pereira iria suscitar discussão em torno da tese de que há na literatura 
infantil brasileira certa nocividade, a qual vinha “envenenando” a alma das 
crianças há algum tempo. 

A relevância, à época, dessa tese formulada por Lúcia Miguel Pereira é 
explicada nesse texto da seguinte forma: 

[..] lúcida ensaísta da mais bela e compreensiva monografia sobre Machado de 
Assis vai versar sobre um tema essencialmente digno das mais amplas atenções 
de todos os que compreendem a necessidade inadiável de zelar pela formação 
harmoniosa de nossas crianças. Com efeito, se é certo que nosso mercado está 
abarrotado de livros para crianças, também é incontestável que a conformação 
dessa leitura com o leitor a que a mesma se destina vem a ser um problema 
quase sempre descuidado. Em verdade se algum nome se pode dar à maior 
parte da bagagem literária destinada às crianças, parece ser irrazoável este: 
“literatura relativamente infantil”. (Nocividade..., 1945, p.11) 

Segundo consta nesse texto, para Lúcia Miguel Pereira, essa nocividade 
presente na literatura infantil se resguarda no fato de os escritores da lite-
ratura infantil fazerem dos seus leitores suas cobaias. Com isso, eles dão ao 
público livros de literatura infantil que de infantil não têm nada, exceto o 
“[...] padrão de linguagem próxima da linguagem dos primitivos” (Noci-
vidade..., 1945, p.11). Por essa razão, com base no conjunto dos livros que 
havia disponíveis à época, afirma-se nesse texto que Lúcia Miguel Pereira 
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considerava que apenas os de Monteiro Lobato, Paulo Ribeiro de Maga-
lhães e os de mais três escritores cujos nomes não são revelados se confi-
guram como verdadeiramente infantis. Isso se dava, para Lúcia Miguel 
Pereira, conforme se explica nesse texto, porque os: 

[...] escritores souberam compreender, com sagacidade, o que é literatura infan-
til. Fizeram boa literatura para a pirralhada do Brasil. O resto (e na expressão 
“o resto” incluímos uma porção de fabricantes em série de borracheiras que 
de forma alguma deveriam andar nas mãos das crianças) ou se dedica àquela 
literatura relativamente infantil de que falamos ou faz coisa pior ainda: imita a 
má literatura infantil oriunda dos Estados Unidos, intermináveis histórias de 
bandidos de “gangsters” de G. Men – aventuras policiais que causam um mal 
imenso à formação espiritual da juventude. (Nocividade..., 1945, p.11) 

Tendo em vista os problemas que apresentava a literatura infantil da 
época, esse texto do jornal Diário Popular apresenta a seguinte conclusão: 

A tese da Sra. Lúcia Miguel Pereira é pois, de um enorme alcance moral e 
intelectual. Dar a esse trabalho a atenção que ele requer não é, nem pode ser 
apenas um dever dos autores, dos jornalistas e dos intelectuais. Deve ser uma 
obrigação e, principalmente, dos órgãos a que estão afetados os problemas ati-
nentes aos menores. (Nocividade..., 1945, s.p.) 

Ainda em janeiro de 1945, o jornal O Estado de S. Paulo publicou uma 
nota do Departamento de Educação do Estado de São Paulo, que trata da 
seleção de livros e jornais infantis e da organização de bibliotecas escolares. 
Embora essa nota não se configure como um texto, nos moldes dos demais 
aqui apresentados, ela contém informações importantes sobre como esse 
departamento vinha atuando no campo da literatura infantil, especialmente 
no que se refere às medidas tomadas em decorrência das crescentes acusa-
ções da má qualidade ou dos problemas presentes nos livros desse gênero 
literário. 

Nessa nota, publicada no dia 16 de janeiro de 1945, com o título “O De-
partamento de Educação e a orientação pedagógica da infância”, afirma-se 
que um dos grandes problemas da educação da infância consistia, à época, 
na boa seleção de livros e jornais, na orientação dos livros didáticos e na 
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formação de bibliotecas escolares. Por isso, o Departamento de Educação 
vinha buscando melhorar os seus métodos educacionais, “[...] no sentido de 
proporcionar à infância oportunidades para o seu desenvolvimento cultu-
ral” (O Departamento..., 1945, p.8). 

Entre as medidas tomadas pelo Departamento de Educação, esclarece-
-se nessa nota que esse órgão, por meio do Serviço de Literatura Infantil, 
tinha passado a fiscalizar os livros infantis, para evitar a circulação de li-
vros considerados prejudiciais à educação das crianças. Essa fiscalização 
se dava da seguinte forma: o Serviço de Literatura Infantil, cada vez que 
tinha um conjunto de livros para analisar, designava uma comissão de pro-
fessores especializados, a qual emitia um parecer sobre o livro, de modo a 
observar: “[...] a propriedade da matéria ao fim que se propõe, a pureza da 
linguagem, a graduação, a ortografia etc.” (O Departamento..., 1945, p.8). 
Depois de avaliados e emitidos os pareceres, os livros aprovados eram indi-
cados na relação dos livros que poderiam ser adotados nas escolas públicas 
do estado de São Paulo. No entanto, para que isso ocorresse, havia uma 
exigência quanto ao preço dos livros. Eles não podiam exceder um limite, 
não explicitado, de forma a garantir que o orçamento do Departamento de 
Educação não fosse comprometido. 

Explica-se ainda nessa nota que o Serviço de Literatura Infantil também 
se encarregava do “julgamento” dos livros didáticos, das revistas e dos 
jornais infantis e desenvolvia atividades de orientação voltadas à constitui-
ção e ao funcionamento de bibliotecas escolares. E se conclui que, apesar 
das dificuldades que existiam em torno desse gênero literário, o Serviço 
de Literatura Infantil, “[...] pelo alto sentido social das suas atividades, 
[vinha] contribuindo de forma valiosa para o aperfeiçoamento moral de 
nossa juventude, na obra grandiosa da criação de um Brasil Novo” (O De-
partamento..., 1945, p.8). 

Também em 1945, no dia 14 de novembro, o jornal O Estado de S. Paulo 
publicou o texto “A literatura infantil na formação do caráter humano”, 
de Genesio Pereira Filho. Esse autor defende a ideia de que a escrita da 
literatura infantil não pode ser atividade desenvolvida ao “bel prazer” dos 
adultos. Esse é, para ele, um ato “criminoso”, pois o livro infantil que não 
respeita os princípios da Psicologia atrapalha a construção de uma “mente 
sadia” por parte da criança.
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Tendo vivenciado o momento histórico da Segunda Guerra Mundial, 
Pereira Filho (1945) entende que a responsabilidade dos adultos é deixar 
para as crianças um mundo melhor, para que elas não venham a testemu-
nhar épocas de “miséria”, “traições” e “lutas truculentas”, como se viven-
ciava. Segundo ele, no caminho para a construção desse mundo melhor cabe 
à Educação papel destacado, pois: “[...] Do seio de uma nação culta, não 
nascerão tiranos; um povo culto não será oprimido. Só a educação gera a 
consciência da liberdade” (Pereira Filho, 1945, p.6). 

Por entender que os destinos das crianças são traçados desde o berço, 
Pereira Filho (1945) afirma que as cenas vividas na infância são guardadas 
para sempre na memória das pessoas, dependendo disso a formação de um 
sujeito “pessimista” ou “otimista”, “sadio mentalmente” ou não. É por isso 
que o que se vivencia na educação escolar e familiar é considerado por ele 
tão importante. Em vista dessa concepção, ele explicita uma tese psicológi-
ca sobre os períodos de formação da mentalidade infantil, dividida em três 
fases. A primeira é conhecida como fase do “egoísmo” e é aquela em que a 
criança se projeta em tudo e em todos. A segunda fase é a em que o mundo 
exterior começa a ganhar autonomia na visão da criança, mas a figura do eu 
infantil ainda está muito presente. A terceira fase é a chamada de “juvenil”, 
porque é nela que o interesse objetivo começa a existir na criança, de modo 
que essa se veja menos presente nos seres e nas coisas. 

Com base nessa tese psicológica, Pereira Filho (1945) apresenta algumas 
orientações no que concerne à adequação da literatura infantil às fases do 
desenvolvimento mental da criança, pois para ele é somente dessa forma 
que se podem ter livros de literatura infantil que de fato ajudem na boa 
formação da criança. 

Ainda segundo Pereira Filho (1945), quando a criança está na fase do 
“egoísmo”, os livros mais adequados são os das histórias maravilhosas. 
“Sem preocupação de lógica ou de conclusões morais. Estas devem ser 
tácitas e diluídas na própria história, pois a criança, sem o mecanismo do 
raciocínio ainda formado, somente mais tarde ‘encontrará’ a razão de ser da 
fábula” (Pereira Filho, 1945, p.6). Na fase de transição e na fase “juvenil”, 
conforme a criança vai crescendo e adquirindo preocupação com o mundo 
objetivo, esse autor afirma que é necessário retirar as histórias maravilhosas 
e oferecer uma literatura “hígida”, com a qual a criança possa “[...] desco-
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brir que há um destino superior para cada homem e que para cada um existe 
uma grande missão” (Pereira Filho, 1945, p.6). 

A partir desse ponto de vista, conclui que, com “honrosas exceções”, a 
literatura infantil brasileira peca por não conhecer as fases da formação da 
mentalidade infantil, “[...] não discernindo dos vários campos de exigên-
cias do espírito da criança” (p.6). Para ele, entre os poucos escritores que 
não cometem esse “pecado”, encontra-se Francisco Marins, que “[...] com 
simplicidade de estilo e justeza de conceitos, dá interesse real à história” 
(Pereira Filho, 1945, p.6). Por essa razão, a obra desse autor merece “calo-
rosos aplausos”. 

Sistematização dos saberes sobre a literatura infantil 
brasileira: Lourenço Filho

Na década de 1940, concomitantemente à publicação de alguns desses 
textos em jornais, o educador, administrador e psicólogo Manoel Bergströn 
Lourenço Filho37 teve publicado o artigo “Como aperfeiçoar a literatura 
infantil”38, resultante de conferência que proferiu na Academia Brasileira 
de Letras. 

Nesse artigo, datado de 1943 e publicado na Revista Brasileira, Louren-
ço Filho, como explica Bertoletti (2006), sob a forte marca da Psicologia e 

 37 Nascido em Porto Ferreira-SP, em 1897, Manoel Bergström Lourenço Filho se formou 
professor pela Escola Normal de Pirassununga, em 1914, e pela Escola Normal Secundára 
da Capital, em 1917. Ao longo de sua atuação profissional, ocupou cargos como: chefe da 
Instrução Pública do Ceará; professor de Psicologia da Escola Normal de São Paulo; dele-
gado de ensino, em São Paulo; diretor do Instituto de Educação do Distrito Federal; reitor da 
Universidade do Distrito Federal; membro do Conselho Nacional de Educação; presidente 
da Comissão Nacional do ensino primário; diretor do Departamento Nacional de Educação; 
presidente da Comissão Nacional para a elaboração da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional); e presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 
(Ibecc), da Unesco. Além de ter ocupado esses cargos, Lourenço Filho é autor de importan-
tes livros e textos sobre Educação (Monarcha; Lourenço Filho, 2001). 

 38 Esse artigo de Lourenço Filho, bem como toda a sua produção de e sobre literatura infantil 
desse educador, foi exaustivamente analisado por Bertoletti (2006; 2012). Por isso, apenas 
sintetizo alguns aspectos do conteúdo desse artigo, a fim de situá-lo no processo de constru-
ção de um saber sobre a literatura infantil. 
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das ideias escolanovistas,39 busca sistematizar, de forma pioneira, o conhe-
cimento disperso sobre a literatura infantil que circulava no Brasil. Para 
tanto, ele organiza seu artigo em torno da apresentação de uma história da 
literatura infantil e busca formular princípios teóricos e críticos aplicados 
a esse gênero literário. Bertoletti (2006) considera que esse artigo de Lou-
renço Filho foi responsável por fundar uma tradição no campo da literatura 
infantil, a qual influenciou a formação de diferentes gerações. 

Por isso, Bertoletti (2006) e Mortatti (2008) entendem que esse artigo, 
no conjunto dos primeiros discursos sobre a literatura infantil brasileira, 
ocupa lugar de destaque, pois nele se encontra a base de uma primeira sis-
tematização dos dispersos saberes que vinham sendo divulgados e dissemi-
nados a respeito do assunto. 

Em Como aperfeiçoar a literatura infantil”, Lourenço Filho (1943) ini-
cia sua argumentação apresentando um resumo do histórico desse gênero 
literário na Europa e destaca a sua oscilação entre a “literatura didática”, 
característica da escola, e a “literatura infantil”, entendida como Arte e a 
qual contribui para a formação do espírito da criança. 

Especificamente sobre o histórico da literatura infantil brasileira, Lou-
renço Filho (1943) destaca a origem dessa produção nos livros didáticos e 
nas traduções e adaptações publicadas no final do século XIX. Para ele, até 
1894, quando foi publicado Contos da Carochinha, traduzido e adaptado 
por Figueiredo Pimentel, as crianças brasileiras apenas conheciam os livros 
escolares. Depois disso, aos poucos é que foram aparecendo traduções, 

 39 O Escolanovismo ou Movimento da Escola Nova teve início, no Brasil, a partir da década 
de 1920, quando diferentes educadores passaram a “[...] considerar novos problemas [edu-
cacionais], tentando solvê-los com a aplicação de recentes descobertas relativas ao desenvol-
vimento da criança [...]” (Lourenço Filho, 1978, p. 17). Em 1933, as ideias que motivaram 
esse movimento foram sintetizadas no documento “O manifesto dos pioneiros da educação 
nova”, assinado por 26 intelectuais brasileiros. Conforme explica Lourenço Filho (1978), 
o nome “Escola Nova” se refere a um amplo movimento, que não diz respeito “[...] a um 
só tipo de escola, ou sistema didático determinado, mas a todo um conjunto de princípios 
tendentes a rever as formas tradicionais do ensino. Inicialmente, esses princípios derivam de 
uma nova compreensão de necessidades da infância, inspirada em conclusões de estudos da 
biologia e da psicologia. Mas alargaram-se depois, relacionando-se com outros muito nume-
rosos, relativos às funções da escola em face de novas exigências, derivadas de mudanças 
da vida social. (p. 17). Sobre o movimento da Escola Nova, no Brasil, ver, especialmente, 
Lourenço Filho (1978), Cunha (1995) e Saviani (2008).
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adaptações e obras originais, que constituem uma produção mais planejada 
da literatura infantil brasileira. 

Nesse processo de constituição da literatura infantil brasileira, Lou-
renço Filho (1943) entende que a publicação, em 1921, do livro Narizinho 
arrebitado: segundo livro de leitura para uso das escolas primárias, de Mon-
teiro Lobato, foi responsável pelo “aparecimento” de uma nova época na 
produção dos livros para crianças no Brasil. 

A partir desse livro e com o subsequente crescimento da produção de 
obras originais e a especialização dos escritores, entre as décadas de 1920 
e 1940, Lourenço Filho (1943) afirma se iniciar um estágio da literatura 
infantil brasileira propriamente dita, coerente com os anseios do país. 

Como na fase anterior se teria processado marcada distinção entre “leitura 
escolar” e “leitura recreativa”, diferencia-se agora a produção para as várias 
idades, separando-se a literatura pròpriamente “infantil” da “juvenil”; e, ainda, 
dentro desta, as das idades de “pre-leitura”, dominada pelos álbuns de gravu-
ras, hoje numerosos; a da idade escolar inicial, especialmente atendida pelos 
contos de fada; as de idade mais avançada, em que se admitem quer com o fim 
de mera recreação, quer com os de iniciação ao estudo literário, livros de gêne-
ros variados, como aventuras, narrativas de viagens, biografias romanceadas, 
romances históricos, e a adaptação de grandes obras primas. (Lourenço Filho, 
1943, p.153) 

Com o advento dessa nova “época” da literatura infantil, esse educador, 
psicólogo e administrador afirma ter crescido o interesse dos educadores 
e administradores da educação por esse tipo de publicação, de modo que 
passaram a serem publicados diferentes textos sobre o assunto. Também 
explica que o interesse pela literatura infantil crescera a tal ponto que em 
1936 o Ministério da Educação, sob a gestão de Gustavo Capanema, criou 
a Comissão Nacional de Literatura Infantil para incentivar, fiscalizar e 
orientar a produção desse gênero literário.40 

A partir do resumo histórico da literatura infantil, Lourenço Filho 
(1943) detém-se à conceituação desse gênero literário, uma vez que, se-

 40 Sobre a Comissão Nacional de Literatura Infantil ver, especialmente, Bertoletti (2006) e 
Costa (2011). 
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gundo ele, a expressão “literatura infantil” possibilita “[...] compreensão 
lata de todo material de letras produzido para o uso de crianças” (Lourenço 
Filho, 1943, p.155). 

Para esse educador, psicólogo e administrador é possível distinguir o que 
recorrentemente se chamava de “literatura infantil” em dois tipos de textos: 
a “literatura didática”, que se destinava ao uso de crianças na escolarização; 
e a “literatura infantil” propriamente dita, que consiste em “expressão de 
Arte”, cuja finalidade é a transmissão do belo, sem fins didáticos diretos.

Com essa distinção, embora ele defenda a compreensão da “literatura 
infantil” como “expressão da Arte”, sem fins didáticos diretos, ressalta que 
é evidente que essa literatura pode e deve ser objeto de ensino, oferecendo 
“[...] manancial para exercícios escolares” (p.156). Para ele, a literatu-
ra infantil, que tem como finalidade a emoção estética “necessariamente 
desinteressada”, pode e deve servir a um fim prático. O que distingue a 
“literatura infantil” da “literatura didática” é a intencionalidade, pois a 
“literatura didática” é produzida para ensinar, ao passo que a “literatura 
infantil” é produzida para exprimir o belo - serve para o ensino, mas não é 
seu propósito primeiro.

Ainda com base nessa distinção entre “literatura infantil” e “literatura 
didática”, Lourenço Filho (1943) defende a hipótese de que a “literatura 
infantil” contém uma especificidade, que é conferida pelo leitor também 
específico a que se destina. Para ele, aceitar a existência de uma literatura 
específica para as crianças é aceitar a sua direta relação com os níveis da 
evolução psicológica infantil, pois é esse aspecto que possibilita a comuni-
cabilidade do belo para a criança.

Sobre essa relação entre a literatura infantil e o desenvolvimento psico-
lógico da criança, ele explica que:

A compreensão artística da literatura infantil demanda, portanto, a acei-
tação de uma estética “evolutiva”, ou genética, a ser estudada ou, ao menos, 
sentida pelos que escrevem para crianças. E como, também necessariamente, 
êsse desenvolvimento estético se relaciona com as demais evolução psicológica 
da criança, e, em particular, com a de sua formação estática [...] segue-se que 
o livro para crianças, embora aspire, por si mesmo, apenas ao belo, mas o belo 
das idades infantis, torna-se, queiramos ou não, instrumento de profunda ação 
educativa. (p.157) 
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Com base nessa hipótese, esse educador, psicólogo e administrador 
apresenta quatro funções a que a literatura infantil deve servir, sobretudo 
do ponto de vista de sua contribuição para o desenvolvimento psicológico 
infantil. A primeira dessas funções é a da “contenção estética” voltada para 
o deleite do espírito. A segunda é a da leitura como “recreação”, entendido 
o conceito de recreação como “criar de novo”, “renascer”. A terceira é de 
transmissão de uma “lição permanente de linguagem”. E a quarta e última 
é a sugestão do belo, que “[...] concorre para a formação do gôsto artístico; 
[que] coopera no equilíbrio emocional da criança; dá-lhe horas de sadio 
entretenimento e de libertação espiritual; faz amar o idioma nacional; des-
perta o gôsto literário, [...]; e [...] prepara o consumidor das belas letras no 
homem futuro” (Lourenço Filho, 1943, p.160). 

Além de conceituar e explicitar as funções da literatura infantil, por 
entender que esse gênero literário é um domínio especial da literatura, ele 
elenca e problematiza as diferentes modalidades de textos que integram a 
produção literária para crianças. Para ele, o material destinado ao público 
infantil e que se enquadra na literatura infantil são: álbuns de gravuras; 
contos de fadas e narrativas simples; narrativas longas; histórias de viagens 
e aventuras; e biografias romanceadas. 

Na medida em que apresenta essas modalidades da literatura infantil, 
Lourenço Filho (1943) destaca a sua destinação e adequação às diferentes 
fases do desenvolvimento psicológico/mental da criança. 

Em cada modalidade referida, certos aspectos peculiares ao desenvolvi-
mento mental e emocional da idade, ao nível da linguagem, ao movimento 
da narrativa, por cento que deverão ser considerados. Intuição psicológica, 
conhecimento geral da psicologia infantil. Nenhuma receita específica, porém, 
poderá ser fixada, à vista da qual um autor medíocre possa tornar-se o artista 
que todo e qualquer gênero reclama. (Lourenço Filho, 1943, p.163) 

Definidos os princípios teóricos, o conceito, as funções e a classificação 
da literatura infantil, Lourenço Filho (1943) se detém num balanço da “si-
tuação” desse gênero literário no Brasil e apresenta alguns elementos neces-
sários para a melhora dessa “situação”. Em relação ao balanço da produção 
de literatura infantil, informa que, pelo último levantamento que fizera 
das obras editadas no Brasil, até o ano de 1942 haviam sido publicados 605 
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livros, dos quais 434 eram traduções, adaptações e “grosseiras imitações” 
de livros estrangeiros. Entre os 171 livros originais, de autoria de escritores 
brasileiros, segundo ele, metade era de “[...] medíocre qualidade, quer pela 
concepção e estrutura, quer também pela linguagem” (Lourenço Filho, 
1943, p.164). Desse modo, não mais que a metade dos livros publicados no 
Brasil até a década de 1940 podia integrar acervos de bibliotecas infantis, se 
fossem devidamente “apurados” no que se refere à “forma” e ao “fundo”.

Apesar dessa situação, ele não deixa de reconhecer o esforço de escrito-
res e editoras que se vinham empenhando no “progresso” de melhores re-
sultados em relação à literatura infantil, que já era visível. No entanto, para 
que esse “progresso” necessário e desejável da literatura infantil fosse maior 
e mais rápido, o que faltava era disseminar melhor a adequada conceituação 
desse gênero literário. Além disso, faltavam “[...] medidas sistemáticas 
tendentes à sua elevação, ou ‘significação social’, [...] que encorajem maior 
número de autores de alta qualificação a se juntar aos que, do mesmo valor, 
de modo continuado ou acidentalmente, tenham já dedicado a necessária 
atenção ao assunto” (Lourenço Filho, 1943, p.165). 

Com essa argumentação, Lourenço Filho (1943) explica que o convite 
que recebeu para tratar do assunto em Conferência na Academia Brasileira 
de Letras resultou do interesse do então presidente dessa Academia, José 
Carlos de Macedo, de incentivar e promover a valorização da literatura 
infantil. Visando, então, colaborar com esse interesse da Academia Brasi-
leira de Letras, esse educador, psicólogo e administrador indica algumas 
providências que essa instituição deveria tomar, “[...] para segurança dos 
objetivos que a Ilustre Companhia tem em vista” (p.166). No âmbito das 
medidas, ele propõe: realização de palestras e conferências anuais, publi-
cação de folhetos, organização de biblioteca especializada na Academia, 
incentivo a investigações sobre o assunto e dotação, pela Academia, de 
traduções das obras-primas da literatura infantil. Também recomenda 
medidas de estímulo a autores nacionais, realizados mediante concursos 
nacionais e atribuição de prêmios, e medidas de estímulo a editores e ilus-
tradores, mediante atribuição de prêmios a editora e ilustradores, e também 
aquisição, pela Academia, de milheiro de exemplares dos livros premiados. 
Por fim, Lourenço Filho (1943) recomenda que a Academia Brasileira de 
Letras promova incentivo e oferte patrocínio para a realização de exposi-
ções sobre a literatura infantil.
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O movimento de formação de saberes sobre a literatura 
infantil: delineando alguns sentidos

Ainda que a delimitação cronológica privilegiada, neste livro, tenha seu 
marco inicial em 1947, optei por abordar os primeiros discursos brasileiros 
sobre a literatura infantil, publicados entre o fim do século XIX e a primeira 
metade do século XX, porque com eles busco compreender como se deu o 
movimento de formação de saberes sobre esse gênero literário e que rela-
ções eles estabelecem com o movimento de construção de um saber escolar, 
a partir de 1947. 

Ao considerar que esses primeiros discursos representam o movimento 
de formação de saberes sobre a literatura infantil, entendo que neles estão 
materializadas as primeiras formulações brasileiras sobre o assunto. Essas 
formulações contribuíram para formar um conjunto de saberes, que gra-
dativamente foi sendo retomado, ampliado, contestado e reformulado por 
diferentes gerações. Desse modo, ainda que por vezes divergentes entre si, 
em tom às vezes opinativo (no sentido de não terem pretensões teóricas) ou 
visando apenas a apresentar ou propagandear livros específicos, esses dis-
cursos estão na base dos modos como se deu a conhecer a literatura infantil, 
no Brasil,

Em vista disso, ao tratar da ideia de formação de saberes sobre a lite-
ratura infantil por meio dos textos aqui sintetizados, utilizo o conceito 
de “formação” conforme proposto por Candido (2009).41 Esse conceito, 
resguardadas as diferenças de objeto e propósitos de pesquisa, no caso em 
que aqui é tomado, alude ao movimento em direção: à existência de um 
conjunto de sujeitos, mais ou menos conscientes de seu papel, envolvidos 
na produção escrita sobre a literatura infantil; a um conjunto de “consu-
midores” dessa produção escrita (no caso, pais, professores e população 
em geral), formando diferentes públicos a que se destina; a mecanismos 
de transmissão, acesso e consumo dessa produção (jornais, revistas, livros 
etc.); e a linguagem e formatação textual específicas (Candido, 2009). Ou 
seja, com base no conceito de “formação” de Candido (2009), quando trato 

 41 Candido (2009), quando formula o conceito de “formação”, o faz para se referir ao sistema 
literário brasileiro. Ainda que se trate de objetos diferentes – formação de um sistema literário e 
formação de um saber cultural –, entendo que esse conceito ajuda a entender o movimento em 
direção à sistematização do conhecimento, de um saber sobre a literatura infantil no Brasil. 
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da formação de saberes sobre a literatura infantil, refiro-me ao movimento 
em que alguns sujeitos passaram a se dedicar à produção escrita sobre esse 
gênero literário ao mesmo tempo que se foi formando certo público con-
sumidor desses textos, tendo em vista meios/suportes específicos em que 
foram dados a ler (Chartier, 1990a). 

Nesse sentido, se os primeiros textos sobre literatura infantil não foram 
produzidos com a intencionalidade de tratar especificamente desse gênero 
literário, como é o caso dos prefácios, apresentações e prólogos, posterior-
mente, já se nota uma destinação específica dos textos, visando a certo 
público e circulação por meio de determinados suportes. 

Pensando especificamente nesse movimento de formação da literatura 
infantil, é possível observar, conforme as sínteses apresentadas neste capí-
tulo, que esse gênero literário foi, gradativamente, tornando-se assunto de 
interesse específico de professores e sujeitos ligados ao cenário educacional 
brasileiro. Por ser a escola o lugar privilegiado de circulação dos livros de li-
teratura infantil, foram, de modo geral, as pessoas ligadas a essa instituição 
e às práticas que nela se desenvolviam que se debruçaram com maior em-
penho na tentativa de compreender e sistematizar os saberes sobre literatura 
infantil. 

De modo geral, os textos sobre literatura infantil aqui apresentados bus-
cam enfatizar as contribuições ou “denunciar” os riscos que alguns livros 
representavam para a formação moral das crianças em fase de escolarização. 
No entanto, observa-se que os sentidos dados a essa noção de “formação 
moral”, do que podia ou não ser considerado literatura infantil ou, ainda, 
quais eram os elementos prejudicais ou benéficos desse tipo de produção 
literária se foi alterando entre o final do século XIX e as quatro primeiras 
décadas do século XX. 

No caso dos primeiros discursos sobre a literatura infantil, os prefácios, 
apresentações e prólogos, o que se identifica são textos de ordem menos 
sistematizada, cujo enfoque está, sobretudo, nos requisitos que os livros 
apresentavam (ou deveriam apresentar) e que se adequavam ao público lei-
tor previsto. De modo geral, por terem sido escritos por sujeitos ligados ao 
campo da literatura ou pelos escritores, esses prefácios, prólogos e apresen-
tações buscam enfatizar as qualidades literárias de um texto para criança, 
conforme concepções da época em que foram publicados. 
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Ainda no final do século XIX, uma dessas apresentações de livros sina-
liza um primeiro movimento de mudança de concepção em torno da litera-
tura infantil, especialmente das bases de conhecimento que sustentariam, 
num futuro próximo, a compreensão desse fenômeno literário.

Em 1897, quando Gabriel Prestes prefacia o livro de Zalina Rolim, 
Livro das crianças, sua ênfase, como então diretor da Escola Normal de São 
Paulo, deixa de ser a formação da boa moral, do bom cidadão, para chamar 
a atenção às contribuições que a obra dava para o ensino da linguagem, os 
exercícios de recitação, a leitura expressiva e o uso da ilustração como forma 
de construção oral de descrições. Ou seja, esse prefácio de 1897 de Gabriel 
Prestes indica certo deslocamento do entendimento a respeito da literatura 
infantil de uma área mais opinativa, sob a forma quase de resenha, para 
uma tentativa de associar esse gênero literário ao ensino escolar, do ponto 
de vista dos métodos de ensino. Esse deslocamento se configura com maior 
solidez nos textos da segunda década do século XX, especialmente, os de 
Alexina de Magalhães Pinto (1917), Antônio de Sampaio Dória (1918), 
Afrânio Peixoto (1923) e Alceu Amoroso Lima (1927). 

No primeiro, Alexina de Magalhães Pinto (1917), ao explicar os crité-
rios que adotou para formar um “esboço” de biblioteca infantil, enfatiza a 
escolha de livros ilustrados para, por exemplo, treinar a “audição” e “aná-
lise de imagens”, como forma de as crianças aprenderem a ler e escrever. 
Ainda que ela não faça em seu texto uma associação direta com o método 
intuitivo, é possível presumir que o destaque que dá aos livros ilustrados 
tenha relação com os pressupostos desse método, no qual a criança, antes de 
aprender uma lição, analisa e descreve, decompondo em partes, oralmente, 
a estampa apresentada.42 

Essa relação entre literatura infantil e métodos de ensino apenas sugerida 
no texto de Alexina de Magalhães Pinto (1917) é abordada como eixo cen-
tral da argumentação de Sampaio Dória, em seu artigo publicado na Revista 
de Ensino, em 1918. Nesse artigo, Sampaio Dória (1918) associa a chamada 
“literatura didática” ao método intuitivo e ao método analítico, de modo 
que o que pode ser considerado como um bom livro de literatura para crian-
ças é o livro que propicia a aprendizagem de forma “intuitivo-analítica”. 

 42 Sobre os métodos de ensino de leitura, ver, especialmente, Mortatti (2000b). 
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Nos dois textos subsequentes, de Afrânio Peixoto (1923) e Alceu Amo-
roso Lima (1927), embora não tratem explicitamente da associação da 
literatura infantil a um método de ensino, ambos buscam situar esse gênero 
literário na formação escolar das crianças. Daí a preocupação também de 
ambos em identificar quais são os principais elementos literários e textu-
ais que devem conter os livros de literatura infantil em função do ensino 
escolar.

Nesses textos publicados no início do século XX, o que se observa, por-
tanto, é que pensar sobre a literatura infantil era pensar sobre a sua relação 
(e adequação) com métodos de ensino. Ainda que as questões morais, a 
representação do fantástico e o uso de formas “simples” e “objetivas” na 
escrita literária fossem destacadas como primordiais, elas eram em função, 
especialmente, do propósito de se ensinar. 

Na continuidade da produção sobre literatura infantil, na década de 1940, 
especialmente nos artigos publicados em revistas especializadas, é possível 
notar um novo deslocamento do lugar de onde se fala a respeito desse gê-
nero literário. Nos textos publicados nessa década, nota-se que as questões 
da psicologia do desenvolvimento, especialmente de base experimental, 
foram-se tornando a base das reflexões sobre literatura infantil. Exemplo 
disso são as investigações executadas pelo Laboratório de Psicologia da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 
e pelo Inep, que resultaram em artigos publicados na Revista do Arquivo 
Municipal e na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, respectivamente. 

Em relação aos textos em jornais, publicados entre o fim da década de 
1930 e a década de 1940, coerentemente com o suporte no qual foram pu-
blicados, o enfoque não se deu de forma tão estruturada, como resultado 
de uma investigação. No entanto, isso não significa que as questões da 
Psicologia não estejam na base da argumentação dos textos sobre literatura 
infantil. Pelo contrário, a questão mais recorrentemente tratada nos textos 
em jornais se refere à boa ou má influência dos livros de literatura infantil 
na formação de uma “mente sã”. O que fez que questões sobre criminalida-
de, vandalismo infantil, formação de sujeitos não inclinados para guerra e 
conflitos fossem questionadas se se associavam, ou não, à literatura infantil. 

Nesse sentido, apesar de a questão moral também estar presente nos 
discursos sobre a literatura infantil da década de 1940, é possível afirmar 
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que não se trata de uma moralidade com o mesmo sentido que a dos textos 
do século XIX. 

Nos prefácios, prólogos e apresentações, quando a questão moral é to-
cada, isso se dá muito mais no sentido da formação de valores ligados ao 
convívio social, de preparação das crianças para agirem conforme se con-
siderava adequado socialmente, num sentido mais rousseauniano. No caso 
dos textos publicados na década de 1940, sobretudo pela difusão cada vez 
maior da Psicologia, quando se trata da questão moral ou da formação da 
“mente sã”, os autores desses textos parecem se referir muito mais à ques-
tão de formação do caráter, da personalidade infantil, que implica o seu 
comportamento futuro, quando adulto. Ou seja, de uma noção mais ligada 
às regras sociais, observa-se a mudança para uma noção de moralidade que 
se aproxima da questão psicológica-comportamental. 

É possível presumir que essa associação entre literatura infantil e Psico-
logia esteve intimamente ligada ao processo de “psicologização” do ensino, 
que ganhou forças no Brasil com o movimento da Escola Nova. Esse aspec-
to é possível de se presumir especialmente porque eram pessoas ligadas à 
educação, alguns dos quais ao movimento escolanovista, como Lourenço 
Filho, que na primeira metade do século XX estava à frente da produção 
sobre literatura infantil. 

Em linhas gerais, o que se pode notar, portanto, é que o movimento de 
formação de saberes sobre a literatura infantil, acompanhando também o 
movimento do campo educacional brasileiro, origina-se como um saber 
não sistematizado. A partir disso, na medida em que se amplia a produção e 
consumo dos livros de literatura infantil, a produção sobre esses livros tam-
bém ganha mais consistência, de modo a buscar amparo nas bases “científi-
cas” dos métodos de ensino, e, depois, nas bases “científicas” da psicologia 
do desenvolvimento, de base experimental. 

A partir da década de 1940, são esses saberes sobre a literatura infantil, 
que se encontram materializados discursivamente nos prefácios, artigos em 
revistas especializadas e textos em jornais de notícias, que vão concorrer 
para a formulação de um saber escolar em relação a esse assunto. 




