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LOURENÇO FILHO (1897-1970), 

ESCRITOR DE E SOBRE LITERATURA 
INFANTIL E JUVENIL1

Estela Natalina Mantovani Bertoletti

Introdução

Nos últimos vinte anos, no Brasil, com a ampliação de possibi-

lidades temáticas, de fontes e de critérios de análise de documentos 

em pesquisa histórica em educação, a atuação e produção escrita de 

Manoel Bergström Lourenço Filho (1897-1970) têm sido estudadas 

não somente nos aspectos ligados à educação e psicologia – que pre-

valeceram até o início dos anos de 1990 na avaliação de sua obra –, 

mas também em outros aspectos, até então pouco explorados, de 

sua intensa e decisiva atuação na educação brasileira em sua época 

e de sua significativa, extensa e importante produção escrita, as 

quais exerceram influências e permaneceram no âmbito das ideias e 

práticas pedagógicas ao longo do tempo2. 

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

CNPq, cujos resultados finais foram apresentados sob a forma de tese de dou-

torado (Bertoletti, 2006a). Com adequações de redação, a tese foi publicada 

em livro (Bertoletti, 2012) [N. O.].

 2 Estudos de aspectos pouco explorados da atuação de Lourenço Filho podem 

ser encontrados em Magnani (1997a; 1997b), Mortatti (2000; 2001) e Berto-

letti (1997; 2006a; 2006b; 2012).
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170  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

Neste texto, busco evidenciar um desses aspectos da atuação e 

produção escrita de Lourenço Filho, pouco explorado até então: o 

de escritor de e sobre literatura infantil e juvenil. Para isso, a partir 

de aspectos de formação e atuação desse intelectual ao longo de sua 

vida, destaquei aspectos ligados à literatura e literatura infantil e 

juvenil3 e ressaltei, dentro de sua faceta como escritor, dados gerais 

dessa produção. 

É importante mencionar que esse aspecto da obra de Lourenço 

Filho esteve relacionado ao ensino de leitura e escrita, uma vez que 

seus escritos de e sobre literatura infantil e juvenil estavam contidos 

em um projeto maior de educação e cultura, no qual seu pensamento 

a respeito desse ensino teve destaque e repercussão, caracterizando 

o “terceiro momento” (Mortatti, 2000) da história da alfabetização 

no Brasil. Nesse terceiro momento, prevaleciam as discussões acer-

ca de aspectos psicológicos envolvidos no processo, em detrimento 

de aspectos linguísticos e pedagógicos, havendo certa relativização 

dos métodos e ênfase no nível de maturidade biofisiológica para 

aprendizagem inicial da leitura e da escrita, conforme proposto por 

Lourenço Filho (Magnani, 1997a; 1997b; Mortatti, 2000).

Formação e atuação de Lourenço Filho

Manoel Bergström Lourenço Filho nasceu em 10 de março de 

1897, na então vila de Porto Ferreira (SP). Seus primeiros contatos 

com a literatura vieram pela tradição oral, como o próprio Louren-

ço Filho atesta em entrevista à revista Formação, em 1940.

Meu avô possuía uma cultura acima da mediana. Na sua baga-

gem de imigrado trazia algumas dezenas de livros e um violino 

que tocava com maestria. Na pequenina cidade, onde foi fixar-se, 

inquietava-o a falta de uma escola primária. E, assim, embora não 

 3 A produção de Lourenço Filho de e sobre literatura infantil e juvenil foi reu-

nida em Instrumento de Pesquisa (Bertoletti, 2006c).
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dominasse ainda de modo perfeito a língua do país, reunia, aos 

domingos, as crianças da vizinhança e procurava ensinar-lhes a 

leitura. Lembro-me de ter aos seis anos tomado parte nesses amáveis 

exercícios, que meu avô entremeiava com a narrativa das “sangas” de 

sua terra e de suaves canções suecas ao violino... (Lourenço Filho, 

1940, p.6, destaques meus)

Depois dessa “primeira escola”, o acesso formal à leitura e à 

escrita veio, primeiramente, de aulas particulares, ministradas por 

um antigo escrivão de fazenda “[...] que perdera o emprego e a 

quem aconselharam abrisse uma ‘escola’, a três mil réis mensais 

por cabeça” (ibidem, p.6), e, depois, em aula municipal, regida por 

mestre leigo. Após poucos meses, Lourenço Filho passou para uma 

escola estadual, então recentemente criada, regida pelo professor 

diplomado Ernesto Alves Moreira.4 Mais tarde, prosseguiu seus 

estudos primários na cidade vizinha, Santa Rita do Passa Quatro, 

com este último professor, a quem Lourenço Filho atribuiu grande 

influência por sua opção pelo magistério (ibidem).

A passagem do aluno Lourenço Filho da aula municipal para 

a escola estadual, como se pode inferir por seu depoimento, pare-

ce estar ligada a uma de suas primeiras produções escritas: o jor-

nalzinho O Pião, do qual Lourenço Filho, aos 8 anos e 4 meses, 

era “chefe”, “único redator” e “typographo” e que pretendia ser 

“Orgam critico, dedicado aos alumnos das escolas d’esta villa” 

(idem, 1905, n.p.).

O professor estadual abriu a sua escola já nos meiados do ano 

e, sabendo que a aula municipal estava superlotada, foi ao nosso 

mestre e pediu os alunos excedentes. “Dê-me mesmo os piores, 

disse êle, em voz alta. Hei de arranjar-me com esses mesmos, de 

qualquer geito.” [...] Mal se havia êle retirado, o nosso velho mestre 

se dirigiu a nós, de maneira solene e disse que, naquele mesmo dia, 

queria se ver livre dos “maus elementos”. Pagaríamos com o novo 

 4 Não obtive, até o momento, mais informações sobre esse professor.
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mestre tudo quanto tínhamos feito até ali! E começou a escolha. O 

primeiro a ser destacado foi um rapaz de dezesseis anos, forte, desa-

busado, que mal andava no primeiro livro de Felisberto de Carva-

lho. O terceiro fui eu. “O senhor, também! Ponha-se ali na fila para 

não andar mais com histórias de jornalzinho!...” Eu tinha oito para 

nove anos, uma prodigiosa imaginação, que não se compadecia 

com os problemas de aritmética que o nosso mestre nos dava, sobre 

côvados, varas e canadas... Meu pai havia instalado uma tipografia, 

anexa à sua casa comercial e me permitira imprimir um jornalzi-

nho, a que o meu mestre atribuía o meu desinteresse pela contas... 

De seu julgamento, não tenho dúvida: era dos piores alunos em sua 

escola. (idem, 1940, p.7, destaques no original)

Os estudos de Lourenço Filho prosseguiram, com todas as di-

ficuldades de um aluno pobre, até obter o diploma de normalista, 

em 1914, na Escola Normal Primária de Pirassununga (SP). No 

ano seguinte, passou a exercer o magistério, em Porto Ferreira, no 

grupo escolar então recentemente criado. Lourenço Filho sentia, 

entretanto, que, embora amasse sua profissão, sua “[...] cultura era 

muito deficiente mesmo para ensinar crianças” (ibidem, p.9), por 

isso, em 1916, mudou-se para a cidade de São Paulo, a fim de cursar 

a escola normal secundária na Escola Normal de São Paulo (ENSP), 

cujo curso concluiu no ano seguinte. 

Nessa época, a opção pelo magistério consolidou-se em Lou-

renço Filho pela influência, especialmente, de Antonio de Sampaio 

Dória,5 como se pode verificar no depoimento que segue:

[...] Na Escola Normal Secundária de São Paulo, defrontei pro-

fessores como Oscar Thompson e Antonio de Sampaio Dória. 

Este, sobretudo, ensinando psicologia e pedagogia, exercia grande 

influência sobre os alunos. Eu conhecia Compayré e Rayot... As 

 5 Antonio de Sampaio Dória ingressou na Escola Normal de São Paulo em 1914, 

assumindo a cátedra de Métodos e Processos de Ensino, Crítica Pedagógica e 

Exercícios de Ensino. A esse respeito, ver, especialmente, Carvalho (1999).
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doutrinas e técnicas modernas eu as havia entrevisto apenas por 

um livro de Farias de Vasconcelos. Sampaio Dória nos apresentava 

William James, Clàparede, Van Biervliet, Ribot, Parker... E não 

era só a matéria: era o método. Sampaio Dória transformava todas 

as aulas em “seminário”, com discussões, pesquisas, experiências. 

Comunicava, ademais, aos alunos, a convicção de que o Brasil só 

poderia ser construído pela educação. (ibidem, p.10)

Em 1920, Lourenço Filho foi designado professor substituto 

de Pedagogia e Educação Cívica na escola normal primária anexa 

à ENSP. Isso se deu porque o professor efetivo, Roldão Lopes de 

Barros, fora indicado para substituir Sampaio Dória, na escola 

normal secundária, enquanto este estivesse exercendo a função de 

diretor-geral da Instrução Pública de São Paulo. No ano seguinte, 

Lourenço Filho foi nomeado professor de Psicologia e Pedagogia da 

Escola Normal de Piracicaba, quando fundou a Revista de Educa-

ção. Nesse mesmo ano, casou-se com a professora Aída de Carva-

lho, com quem teve dois filhos: Ruy e Márcio.

No período de 1915 a 1921, Lourenço Filho teve seus primei-

ros escritos publicados. Eram textos de cunho social, pedagógi-

co e literário.6 Esses textos foram o resultado da intensa atividade 

jornalística de Lourenço Filho, a qual lançou seu nome em nível 

nacional mediante a divulgação de suas ideias modernas em relação 

a seu tempo. Essa atividade jornalística também propiciou a ele 

o convívio com grandes redatores, repórteres e colaboradores de 

jornais, como Júlio Mesquita, Júlio Mesquita Filho, Nestor Rangel 

Pestana, Plínio Barreto e José Bento Monteiro Lobato (Monarcha; 

 6 Segundo Lêda Lourenço (2001), nora de Lourenço Filho, a análise desses 

artigos permite identificar algumas ideias que refletem as preocupações edu-

cacionais, bem como o pensamento social e político da época em que foram 

escritos. As ideias presentes nesses primeiros textos, ainda segundo a autora, 

continuaram a ser trabalhadas nos escritos posteriores de Lourenço Filho e 

foram ora ampliadas, ora reformuladas, mas sempre estiveram relacionadas a 

seus primeiros textos. A esse respeito ver, sobretudo, Lourenço (2001).
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Lourenço Filho, 2001), realizando, na prática, um bom curso de 

jornalismo, que, à época, não existia.

Nesse período, colaborou com a revista Vida Moderna (SP) − 

produzindo textos de literatura e de crítica literária −, com a Re-

vista do Brasil (SP) e com os jornais Jornal do Commercio (SP), O 

Commercio de S. Paulo (SP), A Folha (Porto Ferreira-SP), Jornal de 

Piracicaba (Piracicaba-SP), O Estado de S. Paulo (SP), entre outros, 

produzindo artigos de cunho político-pedagógico.

Na Revista do Brasil, tornou-se secretário de Monteiro Lobato, 

com quem passou a formar, com Fernando de Azevedo e Anísio 

Teixeira, o que Lobato chamou de uma “irmandade”, com obri-

gações de ação e necessidade de se fazerem combativos (Lourenço 

Filho, 1929). A partir dessa época, Lourenço Filho demonstrou 

grande preocupação com a leitura e sua disseminação. A leitura 

tornou-se seu instrumento de trabalho, por isso Lourenço Filho 

empenhou-se em tematizá-la em seus estudos e escritos, em nor-

matizar seu ensino ao ocupar cargos administrativos e em concreti-

zá-la em livros didáticos e de literatura infantil, resultando em uma 

numerosa e variada produção escrita.

Em 1922, Lourenço Filho foi convocado para ir ao estado do 

Ceará, a fim de reorganizar o ensino público, onde permaneceu até 

dezembro de 1923. Viajando pelo interior do Ceará para recense-

amento escolar, encontrou-se com o padre Cícero Romão Batista, 

então prefeito de Juazeiro, cujo desinteresse e proibição impediram 

o cadastro escolar naquela cidade. Segundo Monarcha (2001), a 

realidade do sertão nordestino, a situação do sertanejo e a figura 

do padre Cícero causaram impacto na “sensibilidade ilustrada” 

de Lourenço Filho, que, mais tarde, registrou essa experiência em 

dez artigos, publicados de novembro de 1925 a agosto de 1926 no 

jornal O Estado de S. Paulo e, depois, no livro Joaseiro do Pe. Cícero 

(1926). Com esse livro, Lourenço Filho recebeu o prêmio Ensaios, 

em 1927, e passou a ocupar a cadeira no 32, da Academia Paulista 

de Letras, em 1929, em substituição a Ezequiel de Paula Ramos 

(1846-1905).
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Nessa noite, o escritor Lourenço Filho, ao receber com os 

demais novos o alto título de pertencer à Academia Paulista de 

Letras, ocupando a cadeira n. 32, passava a figurar entre os homens 

de letras do país. (Lourenço Filho, 1997, p.43, grifos meus)

Ao retornar do Ceará, em 1924, Lourenço Filho voltou a Piraci-

caba e passou a desenvolver estudos em Psicologia, aprofundados e 

expandidos no ano seguinte, em São Paulo, quando, como profes-

sor de Psicologia e Pedagogia na escola normal secundária, realizou 

pesquisas referentes especialmente à hipótese de um nível de ma-

turidade como pré-requisito indispensável para o aprendizado da 

leitura e da escrita, das quais derivou o livro Testes ABC – para a 

verificação da maturidade necessária ao aprendizado da leitura e da 

escrita (1934).7

Em 1926, respondeu a um inquérito sobre os problemas da 

instrução pública promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo e 

coordenado por Fernando de Azevedo.8 Em sua resposta, Lourenço 

Filho criticou a escola tradicional “[...] individualista, verbalista, 

intelectualista e anarquisadora da mente e do caráter” (idem, 1957, 

p.103) e divulgou suas ideias “modernas” a respeito da escola pri-

mária, como escola nova, inspirada em novos ideais.

Ainda em 1926, assumiu, em substituição a Arnaldo de Oli-

veira Barreto (1869-1925),9 a organização da coleção Biblioteca 

Infantil, editada pela Companhia Melhoramentos de São Paulo.10 

 7 Análise da configuração textual desse livro de Lourenço Filho encontra-se em 

Magnani (1997a; 1997b) e Mortatti (2000).

 8 As respostas ao inquérito foram também publicadas em forma de livro, orga-

nizado por Fernando de Azevedo, sob o título A educação na encruzilhada, 

cuja primeira edição é de 1937.

 9 Arnaldo de Oliveira Barreto organizou a coleção Biblioteca Infantil entre 1915 

e 1925. Informações sobre esse autor encontram-se em texto de Vanessa Cuba 

Bernardes que integra este livro. Estudos minuciosos sobre esse autor e sua 

obra foram desenvolvidos por Magnani (1997), Mortatti (2000) e Bernardes 

(2003) [N. O.].

 10 Análise da revisão feita por Lourenço Filho de O patinho feio, de H. C. Ander-

sen, na coleção Biblioteca Infantil, encontra-se em Menin (1999).
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E dois anos depois, preocupado com o ensino da leitura e da escrita 

para as “massas”, teve publicada Cartilha do povo – para ensinar 

a ler rapidamente, cartilha destinada à alfabetização de crianças e 

adultos, publicada pela Companhia Melhoramentos de São Paulo 

e que alcançou mais de duas mil edições ao longo de sua trajetória 

editorial.11 Nessa editora, Lourenço Filho assumiu a tarefa de con-

sultor editorial, emitindo pareceres sobre originais de livros para 

crianças: didáticos e de literatura infantil.

Em 1925 [a Companhia Melhoramentos de São Paulo] agregou 

uma das mais consolidadas reputações da Escola Nova, o professor 

Manoel Bergstrõm Lourenço Filho. [...]

Lourenço Filho aproximara-se da empresa chamado para reno-

var a Biblioteca Infantil, atualizando a linguagem, principalmente. 

Assumiu a tarefa de consultor editorial, emitindo pareceres sobre 

originais didáticos e para a infância. Ao longo de algumas décadas 

viria a emitir quase 30.000 pareceres.

Organizou (1927) a Biblioteca de Educação, com a finalidade 

de introduzir no país correntes de filosofia da educação elaboradas 

em outros centros de debates. Preparou os 35 títulos da Biblioteca, 

assinou traduções, adaptações e revisões de texto. Hasso Weiszflog, 

que acompanhou os trabalhos daquele educador, afirmou haver 

sido ele um “segundo ego da editora”. Esta, outorgou-lhe, em 

1987, o Prêmio Lourenço Filho aos seus autores mais distinguidos 

pela preferência do leitorado. [...]

Lourenço Filho editara a Cartilha do Povo. Fiel à proposta 

avançada no título, a cartilha alavancou durante mais de quarto de 

século os esforços oficiais, particulares, gremiais, religiosos e par-

tidários no sentido da alfabetização massiva. Em 1990, a Cartilha 

do Povo superou 2.200 edições somando 20 milhões de exemplares. 

(Donato, 1990, p.87-8,destaques no original)

 11 Estudo detalhado dessa e da cartilha Upa, cavalinho!, de Lourenço Filho, 

encontra-se em Bertoletti (1997; 2006b).
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Segundo Carvalho e Toledo (2004), como editor, Louren-

ço Filho assumiu uma posição de “gestor” de política de refor-

ma escolar e de profissional engajado no movimento de renovação 

educacional brasileiro. Ainda conforme essas autoras, em relação 

à coleção Biblioteca de Educação,12 a “etiqueta Lourenço Filho” 

funcionava como depósito de legitimação do empreendimento edi-

torial, podendo mobilizar uma rede de autores para alimentar a 

coleção e divulgar essa publicação em outros espaços.

Em 1929, Lourenço Filho formou-se bacharel em Ciências Ju-

rídicas e Sociais – curso iniciado antes de sua partida para o Ceará 

– pela Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1930, foi nomeado 

diretor-geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo. Nessa 

função, reorganizou a diretoria, mudando-lhe a denominação para 

Diretoria-Geral do Ensino e fazendo-a compreender, entre outros, 

a Biblioteca Pedagógica Central e o Museu da Criança.

Em 1932, foi um dos signatários do Manisfesto dos Pioneiros da 

Educação Nova – marco do movimento escolanovista no Brasil —, 

no qual, segundo Azevedo (1963), buscou-se dar sentido à política 

brasileira de educação. Nesse mesmo ano, com Anísio Teixeira e 

Fernando de Azevedo, na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal, organizou o Instituto de Educação do Distrito Federal, 

onde permaneceu, como diretor, até 1937, e como professor de 

Psicologia Educacional, até 1938, tendo sido transferido, em 1939, 

para a Universidade do Brasil, também no Distrito Federal. Em 

1933, fundou e dirigiu os Arquivos do Instituto de Educação.

A partir de 1935, recebeu os primeiros convites para ministrar 

cursos em universidades e institutos culturais estrangeiros, mostra 

de que o prestígio e respeito já alcançados por Lourenço Filho no 

Brasil extrapolavam nossas fronteiras e conquistavam novos espa-

ços. Nos dois anos seguintes, foi presidente da Comissão Nacional 

 12 A Biblioteca de Educação foi organizada e colocada em prática por Lourenço 

Filho a partir de 1927, sendo a primeira coleção pedagógica criada no Brasil. A 

esse respeito, ver, especialmente, Warde (2003) e Carvalho e Toledo (2004).
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de Literatura Infantil, órgão normatizador ligado ao Ministério da 

Educação e Saúde, com o objetivo de organizar, delimitar e selecio-

nar a literatura infantil produzida à época em nosso país. Durante 

esse período, juntamente com Murilo Mendes, Maria Eugenia 

Celso, Elvira Nizinska, Manuel Bandeira e Jorge de Lima,13 orga-

nizou, delimitou e selecionou a produção de literatura infantil da 

época, produzindo a partir daí o que pode ser considerado o início 

de uma teoria da literatura infantil brasileira.14

De agosto de 1938 a janeiro de 1943, Lourenço Filho organi-

zou e dirigiu, no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), órgão de documentação e pesquisas no setor 

da educação, fundando, em 1944, a Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (RBEP), publicação vinculada a esse instituto.15 Entre 

as muitas atuações de Lourenço Filho junto a essa revista, como a 

de diretor e redator de todos os editoriais de seus números de 1944 

a 1952, interessa para os objetivos deste texto sua orientação, como 

diretor da RBEP, na investigação acerca de jornais e revistas em 

quadrinhos para crianças e jovens, publicada de novembro de 1944 

a fevereiro de 1945, nos números 5, 6, 7 e 8 da revista, sob o título 

“Uma investigação sobre jornais e revistas infantis e juvenis”, a 

qual compreende duas partes: análise da apresentação material, das 

ilustrações e do conteúdo de revistas e jornais para crianças e jo-

vens; e descrição e análise do resultado da aplicação de questionário 

aos leitores de 8 a 16 anos, familiares e professores, para verificação 

da influência dessas leituras.

Em 1941, presidiu a Comissão Nacional de Ensino Primário e 

organizou e secretariou a I Conferência Nacional de Educação. No 

ano de 1946, assumiu o cargo de professor de Psicologia Educa-

 13 Alguns documentos consultados atestam a participação também do escritor 

José Lins do Rego e da poetisa e educadora Cecília Meireles, nessa Comissão.

 14 Estudo a respeito da atuação de Lourenço Filho como presidente da Comissão 

Nacional de Literatura Infantil pode ser encontrado em Bertoletti (2008).

 15 Sobre a atuação de Lourenço Filho frente à Revista Brasileira de Estudos Peda-

gógicos, ver, especialmente, Gandini (1995).

Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   178Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   178 15/03/2016   17:46:4815/03/2016   17:46:48



SUJEITOS DA HISTÓRIA DO ENSINO DE LEITURA E ESCRITA NO BRASIL  179

cional na Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, onde 

permaneceu até se aposentar, em 1956.

Antes da aposentadoria, em 1947, como diretor-geral do Depar-

tamento Nacional de Educação, Lourenço Filho planejou e dirigiu 

a Campanha Nacional de Alfabetização de Adultos, “[...] primeiro 

movimento de educação popular de iniciativa do governo federal” 

(Associação Brasileira de Educação, 1959, p.230). 

Em 1948, presidiu a Comissão para elaboração do anteprojeto 

da Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira e, em 1949, or-

ganizou e dirigiu o Seminário Interamericano de Alfabetização de 

Adultos, no qual recebeu o título de “Maestro de las Américas”, e 

fundou a Associação Brasileira de Psicologia, tendo sido eleito seu 

presidente.

Em 1952, foi eleito presidente do Instituto Brasileiro de Edu-

cação, Ciência e Cultura; em 1954, recebeu uma placa laudatória 

da “Câmara Brasileira do Livro”; e em 1955, presidiu o I Seminá-

rio Latino-Americano de Psicologia Aplicada. Em 1956 e 1957, 

foi membro da Comissão de Concurso de Literatura Infantil. Em 

1956, quando se aposentou, a Universidade do Brasil concedeu-lhe 

o título de “professor emérito”, e o Governo da República inaugu-

rou com seu nome a Ordem Nacional de Mérito Educacional, no 

grau de Egregius. Ainda por ocasião de sua aposentadoria, Louren-

ço Filho recebeu o título de professor honorário da Universidade 

Mayor de São Marcos de Lima, no Peru, e foi eleito membro da 

American Statistical Association of the United States.

Em todo esse período, sobretudo a partir da década de 1930, 

Lourenço Filho intensificou o número de suas publicações. Com a 

aposentadoria, dedicou-se mais intensamente a sua produção escri-

ta, bem como procedeu à revisão e ampliação de seus livros publi-

cados que já alcançavam inúmeras edições. Segundo Ruy Lourenço 

Filho (2001), muitos escritos originais dessa época encontram-se 

dispersos em prefácios ou ensaios introdutórios de várias obras, em 

número superior a uma centena. 

Pelo conjunto de sua obra, em 1963, Lourenço Filho recebeu o 

prêmio “Ciência da Educação”, da Fundação Moinho Santista, e 
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em 1978, com a criação da Academia Brasileira de Literatura In-

fantil e Juvenil,16 Lourenço Filho foi eleito patrono da cadeira no 11.

O último trabalho de Lourenço Filho, antes de sua morte, em 

três de agosto de 1970, aos 73 anos de idade, “[...] foi o de presidir 

a comissão que organizou o programa de pós-graduação em psico-

logia no ISOP, da Fundação Getúlio Vargas” (Penna, 1989, p.30). 

Seu último escrito foi o prefácio à tradução brasileira de Agostinho 

Minicucci do livro Problemas e métodos no ensino da leitura, escrito 

pela educadora argentina Berta Braslavsky e publicado, em 1971, 

pela Editora Melhoramentos, na coleção Biblioteca de Educação.

Em 1987, a Companhia Melhoramentos de São Paulo distribuiu 

o “Prêmio Lourenço Filho” a autores brasileiros e estrangeiros mais 

notáveis, pela consagração pública que tiveram seus livros publica-

dos por aquela editora. A homenagem da editora a Lourenço Filho, 

dando seu nome ao prêmio, é assim justificada pelo doutor Alfred 

Karl Ploeger, presidente do Conselho de Administração da Com-

panhia Melhoramentos de São Paulo:

A láurea é igualmente homenagem que prestamos ao notá-

vel intelectual Lourenço Filho. Além de escritor fecundo, foi um 

dos principais educadores e dos mais importantes renovadores do 

ensino brasileiro. (Ploeger, 1987, p.8)

Na ocasião, Lourenço Filho foi laureado postumamente com 

o “Troféu Platina”, ao lado de outros escritores, como Edy Lima, 

Francisco Marins, Renato Sêneca Fleury,17 Tales de Andrade e Zi-

raldo Alves Pinto.

 16 A Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil foi fundada, em São 

Paulo, em 21 de março de 1978, e resultou “[...] de uma consulta a mais de 

quatrocentos homens de letras de todo o Brasil, após reunião, em São Paulo, 

de um grupo de escritores preocupados ‘principalmente com a criação diri-

gida à criança e ao jovem, constantemente solicitados por outros interesses’” 

(Tahan, s.d.). De acordo com informações que localizei, em 2 de fevereiro de 

1979, foram diplomados quarenta escritores eleitos para integrar a Academia 

Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil.

 17 Informações sobre Renato Sêneca Fleury encontram-se em texto de Cyntia 

Grizzo Messenberg que integra este livro. Estudos minuciosos sobre esse 

autor e sua obra foram desenvolvidos por Magnani (1997), Mortatti (2000) e 

Messsenberg (2011) [N. O.].

Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   180Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   180 15/03/2016   17:46:4815/03/2016   17:46:48



SUJEITOS DA HISTÓRIA DO ENSINO DE LEITURA E ESCRITA NO BRASIL  181

O escritor Lourenço Filho

Segundo Ruy Lourenço Filho (1997), o escritor Lourenço Filho 

parece ter tido papel fundamental, dada a vastidão e importância de 

seus escritos, na constituição do educador Lourenço Filho. Admi-

tido o escritor Lourenço Filho dessa forma, é possível afirmar que, 

após “puxar a fieira” d’O Pião (Marins, 1997), Lourenço Filho 

iniciou a obra de sua vida.

Mais do que uma brincadeira de criança, quando observada 

sua duração no tempo, que, segundo Ruy Lourenço Filho (1997), 

alcançou mais de um ano, O Pião, cujo primeiro número data de 

16 de julho de 1905, buscava “[...] dar algumas ferroadas em quem 

merecer, e também nos alumnos das escolas de P. Ferreira” (idem, 

1905, n.p), além de noticiar festas, aniversários, dar conselhos etc., 

mas não buscava tratar “[...] de cousas importantes, pois é dirigido 

por um menino que não está abilitado a isso” (ibidem, n.p).

O menino Lourenço Filho cresceu e, muito jovem ainda, passou a 

aspirar à literatura, influenciado, entre outras, pela leitura de Os Ser-

tões, de Euclides da Cunha, cujos temas chegou a discutir com seus 

mestres na escola normal primária, em Pirassununga (Marins, 1987).

Assim, apesar da “cultura deficiente” modestamente autode-

nominada por Lourenço Filho na já referida entrevista à revista 

Formação, quando formado professor primário, ele começou, em 

1915 e 1916, a publicar não apenas literatura, mas também crítica 

literária na revista Vida Moderna. Lourenço Filho teve publicados, 

nessa época, os seguintes contos e crônicas: “Suicida (das cartas de 

Noel Felix)” (1915), “Conto de serão” (1915), “Clarita (notas para 

um conto)” (1916), “De Pierrete” (1916), “O Bock (notas para 

um conto)” (1916), “Carta de amor” (1916), “Presente de anos” 

(1916), “Chronica vadia” (1916), e os seguintes ensaios de crítica 

literária: “Impressionismo nas Letras” (1915), “Chronica (sobre 

estilo de Fialho de Almeida)”, “Chronica (sobre estilo de Euclides 

da Cunha)” (1916).

À literatura e crítica literária produzida por Lourenço Filho 

vieram juntar-se reflexões a respeito dos problemas da leitura e dos 
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livros, que resultaram na publicação dos seguintes textos: “O que 

a criança lê” (1920), “Um inquérito sobre o que os moços leem” 

(1927), “O problema do livro nacional” (1938) e “O cinema e a 

literatura na educação da criança” (1939).

O primeiro livro do escritor, Joaseiro do Pe. Cícero, de 1926, 

misturava literatura e ciência, pois ao cientificismo dos dados preci-

sos e comprovados por citações e à análise psicológica e sociológica 

do fenômeno do Padre Cícero juntou-se uma linguagem pormeno-

rizada, descritiva e narrativa, entremeada de sensibilidade e poesia, 

além de refinada ironia, especialmente nos primeiros quatro capí-

tulos. Nele, segundo Monarcha (2001), Lourenço Filho exercitou 

sua “vocação de escritor”, em estilo euclidiano, do ponto de vista de 

uma “mente ilustrada”. 

Teve publicados, ainda, ao longo de sua carreira mais alguns 

textos de literatura ou com ela relacionados, como “O carvalho ar-

rancado” (1919) e “A padaria espiritual” (1923); e textos de crítica 

literária, como “O menino e o palacete” (1954), “O simbolismo de 

‘O menino e o palacete’“ (1955), “Um romance paulista: ‘Clarão 

da Serra’“ (1962), “Linguagem num romance paulista” (1964); e 

o texto de recepção ao acadêmico Francisco Marins na Academia 

Paulista de Letras “Oração do acadêmico Lourenço Filho” (1966), 

que, embora não seja um texto especificadamente de crítica literá-

ria, nele esta está bastante presente. 

A crítica literária produzida por Lourenço Filho consistiu, basica-

mente, em análises de aspectos formais, estilísticos e estruturais dos 

textos, como “lições” e propaganda de produção literária, feitas pelo 

crítico “desavisado” – como se autodenominava. Essa crítica aponta 

para a autoridade de que se foi revestindo o nome de Lourenço Filho 

em matéria de literatura, timidamente em 1915 e 1916, e mais rele-

vante e importante ao longo dos anos seguintes, vindo a ser consultor 

editorial, conforme já informado, da Companhia Melhoramentos, 

uma das seis maiores editoras de livros para crianças do país, à época.

Como já informei, a partir de 1926, a produção de literatura 

infantil passou a fazer parte das atividades do escritor Lourenço 

Filho, quando passou a revisar os textos da coleção Biblioteca In-
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fantil, que constava de histórias tradicionais, orientadas e revisadas. 

A partir de 1937, essa atividade intensificou-se, por meio da revisão 

de textos e orientação a autores e/ou adaptadores, até 1957, quando 

a coleção totalizou cem títulos (Arroyo, 1968).

[...] Esta revisão objetivou a simplificação do vocabulário, de modo 

a atingir maior público infantil em função da idade, e a expungir 

as estórias de certas passagens menos satisfatórias, por inspirarem 

sentimentos de medo, ou terror. Esse trabalho de Lourenço Filho 

se constata pelo confronto entre as edições originais até 1926, e as 

reedições a partir dessa data. (ibidem, p.187)

De acordo com Marins (1997), Lourenço Filho se propôs a es-

crever para crianças convencido da possibilidade de adaptação de 

“estórias tradicionais” aos novos “ditames didáticos”, eliminando 

delas o “humor negro”. “Lourenço desejava que a leitura pudesse 

se tornar uma ponte entre o mundo da criança e o do adulto e não 

uma pinguela para derrubá-la no abismo” (ibidem, p.83).

Lourenço Filho [...] levaria ao mais alto grau o conceito já explí-

cito no Emílio, de Rousseau: a criança não só devia ser estudada 

mas antes, compreendida, e daí propor, como integrantes insepa-

ráveis das narrativas – mesmo que de formas veladas – preceitos da 

Psicologia Infantil e da Pedagogia e afastando, como já dito, con-

ceitos de terror e violência, e ainda, o sentido piegas ou moralista, 

muito a gosto de velhos catecismos aplicados à educação.

Assim seu conceito de tal literatura era a de que devia exercer 

uma função humanizadora, porém com os ingredientes da fantasia, 

da evasão e do sonho e ser uma forma de fazer conhecer o próprio 

ser e o mundo e, assim, tornar-se uma ponte entre o mundo risonho 

da criança e o carrancudo do adulto. (ibidem, p.85-86)

Para Menin (1999), a revisão de O patinho feio feita por Lourenço 

Filho na coleção Biblioteca Infantil não se caracterizou apenas pela 

revisão do texto de Barreto – recriador da primeira edição, em 1915, 
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desse conto, na coleção —, mas tratou-se de uma “recriação”, devido 

à ampla modificação que processou em relação ao texto original de 

Hans Christian Andersen, segundo seu projeto e sua autonomia de 

trabalho frente à coleção. No entanto, de acordo com a autora, como 

Lourenço Filho e Barreto “falavam” a partir de um mesmo “lugar” 

– o escolar −, demonstravam em sua atuação frente à coleção preo-

cupações similares, como as de preservar a arte e incentivar o gosto 

pela leitura nas crianças em situação escolar, por isso, em O patinho 

feio de Lourenço Filho sobressaiu-se o tom didático com intenção de 

educar, evidenciando os papéis de quem ensina e o de quem apren-

de, em um enfoque formativo, moralizante e de crítica social. Isso, 

no entanto, não prejudicou a contribuição significativa de Lourenço 

Filho “[...] para a constituição, manutenção e maior idade do gênero 

literário infantil” (ibidem,, p.169, destaques no original).

Soares (2002, p.312), por sua vez, ao comentar as revisões de 

Lourenço Filho dos livros dessa coleção, afirma que, nesse projeto 

editorial, “[...] o leitor em formação tinha etapas bem definidas a 

cumprir, guiado pela mão do mediador [Lourenço Filho], que con-

vidava, mas controlava”.

O exercício também da função de consultor editorial para li-

vros destinados a crianças na Companhia Melhoramentos, nessa 

época e ao longo de várias décadas, estreitou os laços do autor com 

a literatura infantil. Lourenço Filho examinava os textos originais 

e também as traduções e adaptações que aspiravam à publicação, 

submetendo-os a correções ortográficas e de “fundo” e “forma”, 

mas sempre respeitando, segundo Marins (1997), os conceitos dos 

autores, e quando Lourenço Filho pressentia um novo bom autor, 

“[...] propunha-se a orientá-lo e até reescrevia trechos de seus tra-

balhos” (ibidem, p.86).

Nessa tarefa, de acordo com Marins (ibidem), Lourenço Filho 

chegou a emitir “mais de cinquenta mil pareceres”.18

 18 Como se pode perceber, há divergências a respeito do número de pareceres 

emitidos por Lourenço Filho ao longo das varias décadas em que foi consultor 

editorial da Companhia Melhoramentos de São Paulo: Donato (1990) registra 

“quase” 30 mil, e Marins (1997), “mais de” 50 mil.
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Naquela tarefa [Lourenço Filho] haveria de remodelar textos, 

propor novas lições, limar períodos, acrescentar dados pertinentes, 

isto sem ferir a genuinidade das obras, nem provocar a crítica dos 

autores. (idem, 1987, n.p.)

O conteúdo dos pareceres de Lourenço Filho constitui-se de 

“lições de produção literária para crianças”, pois nesses pareceres 

ele não apenas julgava os trabalhos em apreciação, como também 

discorria sobre aspectos teóricos da literatura infantil.

Essas experiências, assim como a presidência da Comissão 

Nacional de Literatura Infantil, oportunizaram a Lourenço Filho 

receber o convite, do presidente da Academia Brasileira de Le-

tras, em 1943, para falar aos membros da Academia a respeito da 

literatura infantil e seus problemas. Nessa palestra, publicada na 

Revista Brasileira (Rio de Janeiro) sob o título “Como aperfeiçoar 

a literatura infantil”, no mesmo ano, Lourenço Filho demonstrou 

grande conhecimento do assunto, sintetizando conceitos básicos 

sobre o gênero, o que tornou esse artigo pioneiro na produção mais 

sistematizada sobre o gênero.

Nele, Lourenço Filho problematizou a questão da literatura 

infantil, a fim de contribuir para os estudos e debates em torno do 

gênero. Para tanto, o autor buscou, a partir de dados históricos, 

conceituar e delimitar a literatura infantil e estabelecer suas funções 

e modalidades, além de fazer um balanço da situação então atual e 

sugerir medidas para aperfeiçoá-la.

Depois disso, Lourenço Filho produziu uma série de textos sobre 

leitura e literatura infantil e juvenil, como “O ensino e a biblioteca” 

(1945), “O valor das bibliotecas infantis” (1948), “A criança da 

literatura brasileira” (1948), “Literatura infantil e juvenil” (1957), 

“Anteprojeto” de programa de ensino de literatura infantil (1957),19 

“Inquérito sobre livros para crianças” ( 1959), “Lúcia Benedetti e 

o teatro infantil” (s.d.), “Como tornar cada criança e cada adoles-

 19 Análise da configuração textual do “Anteprojeto” de Lourenço Filho encon-

tra-se em Oliveira (2013; 2014).
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cente um bom consumidor de leitura (1966), além de introdução, 

apresentação e prefácio a livros de e sobre literatura infantil, como, 

entre tantos outros, “Prefácio” (1959) – ao livro Vamos recitar, 

poesia e teatro infantil, de Maria de Lourdes Nunes de Andrade; 

“Introdução” (1962) – ao livro Brasil: paisagens e costumes; “Pre-

fácio” (1962) – ao livro Nuvens choronas, de Luis M. Nery; “Apre-

sentação” (s.d.) – ao livro A história da árvore de Natal, de Hertha 

Pauli; “Um livro básico sobre literatura infantil” (1968) – prefácio 

ao livro Literatura infantil brasileira – ensaio de preliminares para 

sua história e suas fontes, de Leonardo Arroyo.

Em suas preocupações com a literatura infantil, as questões 

da educação continuavam a incomodar Lourenço Filho, uma vez 

que sua produção de e sobre o gênero estava contida em um projeto 

maior de educação e cultura, conforme já afirmado. Sintonizado 

com os anseios e as necessidades de sua época sobre a educação e 

seus problemas e, nesse âmbito, sobre a leitura e, consequentemen-

te, a literatura e a literatura infantil, Lourenço Filho reconhecia que 

era preciso educar o povo para o progresso social e que o ensino da 

leitura era um dos elementos de educação popular (Lourenço Filho, 

1928). Em vista disso, teve publicada, a partir de 1928, extensa 

produção didática, que abrange desde cartilhas de alfabetização até 

livros para leitura escolar. Importante é, no entanto, observar que 

ele não se descuidou de sua produção de literatura infantil, uma vez 

que esta constituía o meio para a leitura.

No âmbito dessa produção didática, teve publicadas a já citada 

Cartilha do povo – para ensinar a ler rapidamente (1928), a cartilha 

Upa, cavalinho! (1957) e os livros de leitura da Série de Leitura 

Graduada Pedrinho, com os títulos Pedrinho (1953), Pedrinho e seus 

amigos (1954), Aventuras de Pedrinho (1955), Leituras de Pedrinho e 

Maria Clara (1956) e Pedrinho e o mundo (1957). 

Vale lembrar que, antes da série de leitura mencionada, teve 

publicada a Série Histórias do Tio Damião, com doze títulos: Totó 

(1942), Baianinha (1942), Papagaio Real (1943), Tão pequenino... 

(1943), Saci-Pererê (1944), O indiozinho (1944), A irmã do indio-

zinho (1946), A gauchita (1946), A formiguinha (1946), No circo 

(1946), Maria do Céu (1951), E eu, também... (1951).
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A Série Histórias do Tio Damião configura-se como produ-

ção original de Lourenço Filho de literatura infantil. Produzida na 

maturidade intelectual do autor, essa série circulou por dezesseis 

anos no mercado editorial brasileiro, com um total aproximado de 

600 mil exemplares. Suas histórias, indicadas para leitores de 6 a 

8 anos, tematizaram o cotidiano de Dedé, uma menina pequena, 

curiosa e esperta que vive algumas travessuras e aprende, por meio 

de histórias contadas pelo Tio Damião ou por outros contadores de 

histórias e por meio de diálogos com outras crianças, tipos, usos e 

costumes regionais, bem como aspectos do folclore brasileiro.

Pela produção dessa série, Arroyo (1968) situa Lourenço Filho 

entre os autores que se destacavam por uma obra literária para 

crianças perfeitamente “definida e válida”, ao lado de outros, como 

Guilherme de Almeida, Lúcia Machado de Almeida, Menotti 

del Pichia, Hernâni Donato, Érico Veríssimo, Maria José Dupré, 

Malba Tahan, José Lins do Rego e Luís Jardim. “Em Lourenço 

Filho o tema histórico se junta ao da ficção e ao do folclore para 

resultar na série Histórias do Tio Damião para crianças até 8 anos 

de idade” (ibidem, p.226).

Já Lajolo e Zilberman (1984) avaliam que tanto essa série quan-

to a Série de Leitura Graduada Pedrinho foram produzidas para 

completar a atuação de Lourenço Filho como pedagogo. Para as au-

toras, a Série Histórias do Tio Damião “[...] transmite informações 

sobre usos e costumes regionais, reforçando as noções de comu-

nidade brasileira e integração nacional, valores em evidência na 

época, que o livro de orientação didática acentua” (ibidem, p.80). 

Acrescentam que, apesar de Histórias do Tio Damião não se des-

tinar diretamente ao ensino, nos textos dessa série predomina a fi-

nalidade educativa, “[...] somada ao dirigismo ideológico, os quais 

variam segundo as intenções dos setores que utilizam a literatura 

para difundir conceitos e posições que lhes interessam em particu-

lar” (ibidem, p.80).

É importante ressaltar, no entanto, que o projeto editorial da 

Série de Leitura Graduada Pedrinho foi levado adiante a partir 

de 1953, ou seja, dois anos depois de encerrado o projeto editorial 
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da Série Histórias do Tio Damião. Assim, o intervalo de tempo 

que separa essa produção declaradamente didática da produção de 

literatura infantil de Lourenço Filho é indicativo de que, de acordo 

com o ponto de vista de seu autor, Histórias do Tio Damião foi 

produzida como literatura infantil, e a Série de Leitura Graduada 

Pedrinho foi produzida como leitura escolar, de caráter didático.

Já o livro São Paulo, publicado em 1954 pela Companhia Me-

lhoramentos de São Paulo, segundo Afrânio Coutinho (1978), in-

tegra a produção de literatura juvenil de Lourenço Filho. Nesse 

livro conserva-se a figura do Tio Damião, que narra aos meninos 

Benedito, Zezinho e Joaquim aspectos geográficos, históricos e cul-

turais do estado de São Paulo. Segundo Afrânio Coutinho (ibidem), 

embora esse livro tenha sido escrito para jovens, pode também ser 

lido por adultos, que, como os jovens, aprenderão e se encantar, 

dada a variedade de temas, os comentários agudos, as informações 

seguras e a linguagem elegante e apropriada.

São Paulo faz parte da Série Viagem através do Brasil, organiza-

da e revisada por Lourenço Filho, toda ela publicada pela Compa-

nhia Melhoramentos de São Paulo entre as décadas de 1940 e 1950. 

Essa série, segundo consta na quarta capa desse livro, é um “Autên-

tico desfile das grandezas de nossa terra através de seus costumes, 

encantos naturais, formação histórica, acidentes geográficos, etc.” 

(São Paulo, 1954, n.p.), composta de “Volumes caprichosamen-

te ilustrados, constituindo a coleção um precioso documentário” 

(ibidem,, n.p.). Consta de dez volumes, na seguinte ordem: Vol. 

1 – Amazonas e Pará; Vol. 2 − Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe; Vol. 3 − Bahia, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro; Vol. 4 – Minas Gerais; Vol. 5 – Rio 

Grande do Sul; Vol. 6 – Santa Catarina; Vol. 7 – Paraná; Vol. 8 – 

Distrito Federal; Vol. 9 – São Paulo; Vol. 10 – Goiás e Mato Grosso. 

Com exceção dos volumes 8 e 9, de autoria de João Guimarães e de 

Lourenço Filho, respectivamente, todos os demais volumes foram 

escritos por Ariosto Espinheira.

A Série Viagem através do Brasil apresenta semelhanças com 

Através do Brasil, de Olavo Bilac e Manoel Bonfim, publicado em 
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1910, e é “[...] leitura apaixonada e obrigatória de muitas gerações 

de brasileiros” (Lajolo; Zilberman, 1991, p.34). Essas semelhanças 

dizem respeito à tematização do nacionalismo em ambos, no sentido 

de conhecer as terras brasileiras, como meio de exaltá-las e valorizar 

sua natureza, seu povo e suas regiões. Ou seja, trata-se de uma visão 

ufanista do Brasil, visando a garantir a unidade nacional em sua diver-

sidade regional. Ao mesmo tempo informativos e de ficção, São Paulo 

e Através do Brasil buscam envolver o leitor e garantir sua adesão.

Considerações finais

Analisando a faceta do escritor Lourenço Filho, Ruy e Márcio 

Lourenço Filho (1959) afirmam que o que caracteriza a obra de seu 

pai é o esforço do “publicista pedagógico” com o propósito de con-

tribuir para uma mentalidade esclarecida em matéria de educação. 

Para esses autores, essa obra pode ser “distribuída” em quatro ca-

tegorias: “educação em geral”, “psicologia”, “pensamento social” e 

“escritos para crianças”.

Em todos seus escritos, Lourenço Filho tem mantido coerência 

de ideias e atitudes, e uma inabalável fé no valor da educação e da 

cultura. Mas, ao mesmo tempo, neles traduz um empenho de reno-

vação e atualização incessante. [...]

O respeito pelo leitor, na exatidão que deseja imprimir a seus 

escritos, tem sido outra nota constante, o que explica por certo a 

autoridade de que se revestem seus trabalhos, no país e no estran-

geiro. (Lourenço Filho; Lourenço Filho, 1959, p.203)

Para Peregrino Junior (1959), o escritor Lourenço Filho é tam-

bém filósofo, sociólogo, psicólogo e pedagogo, sendo, por isso, um 

“escritor autêntico”.

A sua arte de escrever é sutil, isenta e preclara. Sabe escrever 

com fluência, elegância e correção, escrevendo muito bem, exata-

Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   189Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   189 15/03/2016   17:46:4915/03/2016   17:46:49



190  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

mente porque dá a ilusão de estar escrevendo sem a preocupação de 

escrever bem. Não se veem, na sua prosa, os andaimes da constru-

ção. E esse, no avisado conselho de Machado de Assis, é o melhor 

estilo: desataviado, claro, direto. Aparentei-o sempre, pela erudi-

ção extensa, pela expressão fácil e pelo dom admirável da clareza, 

ao de Medeiros e Albuquerque. (ibidem, p.182-3, destaques no 

original)

Já segundo Marins (1987, n.p.), Lourenço Filho se comunicava 

“[...] de maneira clara e objetiva, com vocabulário precioso e ade-

quado, sinonímia rica, quando falasse ou escrevesse”, adotando o 

método do “contador de histórias”.

Ainda de acordo com Marins (1997), Lourenço Filho se propôs 

a escrever para crianças convencido da possibilidade de adaptação 

de “estórias tradicionais” aos novos “ditames didáticos”, eliminan-

do delas o “humor negro”, como já afirmado textualmente.

Dialogando com esses autores, para mim, Lourenço Filho, es-

critor de e sobre literatura infantil e juvenil, em sua numerosa e 

variada produção de e sobre esse gênero e a ele correlata − como 

textos de literatura (para adultos) e de crítica literária, livros de 

literatura infantil e juvenil, livros didáticos para ensino da leitura, 

textos sobre leitura, livros e literatura infantil e juvenil, revisão e 

orientação de textos de literatura infantil e juvenil e introdução, 

apresentação e prefácios a textos de e sobre o gênero −, tem aí mais 

um aspecto desse intelectual que, dentro de sua obra voltada para 

um projeto de educação, relacionou também essa produção às ur-

gências educacionais e culturais de seu tempo.

Como se pôde perceber, a produção de literatura (para adul-

tos) de Lourenço Filho ocupou, predominantemente, o tempo da 

juventude do escritor – de 1915 a 1926 –, o que parece justificar a 

constatação do escritor Josué Montello sobre a renúncia de Lou-

renço Filho à criação literária – “[...] a que ele poderia ter dedicado” 

(Josué Montello apud Lourenço Filho, 1997, p.44) −, em benefício 

de uma obra de educação. A produção de literatura infantil e juve-

nil, sejam as revisões e orientações, sejam as produções originais, 
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como a Série Histórias do Tio Damião ou São Paulo, foi proposta 

para “funcionar” como literatura infantil e juvenil, e não como 

leitura escolar, distinguindo-se dos livros didáticos produzidos 

pelo mesmo autor para o ensino da leitura, como já afirmado, mas 

não sem “formar” valores lógicos, sociais e morais. O mesmo se 

pode afirmar em relação à produção sobre esse gênero, que partia do 

pressuposto de que a criança tem necessidade inerente de formação, 

no que diz respeito a seu “mundo interior”, e de que a leitura exerce 

uma “ação cultural”, sendo, por isso, a literatura infantil e juvenil 

instrumento de ação “educativa”. Ação esta questão de “brasilia-

nismo”, ou seja, para progresso social.

Assim, sintonizado com as urgências de sua época, Lourenço 

Filho, escritor de e sobre literatura infantil e juvenil, merece ter 

essa produção estudada, bem como tantos outros aspectos antes 

inexplorados, conforme se vem percebendo na história da educação 

brasileira. Restam, no entanto, muitos outros, às vezes esquecidos, 

às vezes considerados menores, mas que fizeram parte da constitui-

ção da obra de uma vida, tão intensa e significativa.
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