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introdução

No Brasil, pensar as questões relativas à literatura infantil e seu ensino 
é algo que data de mais de um século. Pesquisas do tipo “estado da arte”, 
que visam mapear o conhecimento acumulado sobre esse assunto, como as 
desenvolvidas por Mortatti (2003; 2011), têm possibilitado compreender 
que, desde o final do século XIX, observa-se a preocupação com os usos que 
a escola faz do texto literário destinado à criança, de modo que, nas últimas 
décadas, vem crescendo o número de sujeitos envolvidos com estudos e 
pesquisas nesse campo. 

Nesse processo de formação e acúmulo de conhecimento sobre a litera-
tura infantil e seu ensino, nos últimos 30 anos iniciou-se a disseminação, no 
Brasil, de uma compreensão a respeito desse fenômeno literário, baseada 
na ideia de sua “literariedade”, em contraposição a uma produção de e 
sobre literatura infantil denominada, a partir de então, “didadista”, “peda-
gogizante” e/ou com fins “utilitários”. Essa perspectiva “literária” de se 
compreender a produção de literatura infantil e os estudos sobre esse gênero 
começou a se desenvolver no meio acadêmico-universitário brasileiro, es-
pecialmente a partir da década de 1980, quando foram criados, no país, os 
primeiros cursos de pós-graduação em Educação e em Letras.

Desses cursos, responsáveis pelos primeiros textos acadêmicos brasilei-
ros sobre o assunto (muitos dos quais publicados posteriormente em livros, 
artigos e capítulos), formou-se o que se pode denominar de uma geração 
de pesquisadores que, em maior ou menor escala, ligados ao movimento de 
reabertura política do país e à compreensão crítica das relações dialéticas e 
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contraditórias entre escola, sociedade e literatura, tornaram-se responsá-
veis por um tom “renovador” nos discursos sobre os livros para crianças. 

Esse tom “renovador”, conforme se pode observar em textos de Zil-
berman (1981), Lajolo (1982), Lajolo e Zilberman (1984), Rosemberg 
(1985), Perrotti (1986), Cadermatori (1986), Sandroni (1987) e Yunes e 
Pondé (1988), entre outros, caracteriza-se pela tentativa de pensar os livros 
de literatura infantil como obra literária, com os mesmos padrões estéticos 
e éticos, portanto, atribuídos como válidos para a literatura “adulta”. E, 
como obra literária, os livros de literatura infantil não devem servir para os 
fins pragmáticos e “utilitários” da escola, como se compreendia até então. 

Com isso, essa “nova” geração de pesquisadores universitários, em seus 
diferentes textos, quase em uníssono, passou a defender a ideia de que, até a 
década de 1970, a produção literária nacional voltada à infância se tinha de-
senvolvido sob a tutela da escola, sob a égide do ensino. E somente a partir 
do final da década de 1970 é que se observou uma produção literária “[...] 
cuja função lúdica está aliada a uma visão questionadora de falsos valores e 
comportamentos característicos da sociedade contemporânea” (Sandroni, 
1987, p.13). 

Esses discursos sobre literatura infantil, publicados a partir de 1980, 
embora tratem de livros literários destinados à infância e não da produção 
sobre literatura infantil, de certo modo também se apresentam como contra-
posição teórica, num formato de contradiscurso à concepção de literatura 
infantil e de seus usos, materializada nas publicações existentes até então. 
Um exemplo dessa situação é a tese de Lajolo (1979), na qual essa pesqui-
sadora afirma que, no Brasil, o ensino da literatura até os anos de 1970 se 
dava num modelo de “educação pela literatura”, como instrumento peda-
gógico e com preleções morais, cívicas e familiares. Contrariamente a essa 
situação, Lajolo (1979) propunha que o caminho desejável para o ensino da 
literatura era o centrado na ideia de “educação para a literatura”, visando à 
“[...] sensibilização para o estético literário, função diametralmente oposta 
à manipulação da sensibilidade intuitiva do aluno para reforçar um quadro 
de valores éticos, sociais, afetivos, ideológicos” (Lajolo, 1982, p.15, grifos 
da autora). 

A tese de Lajolo (1979) e os demais textos publicados no mesmo período 
passaram a ser posteriormente tomados como referência e como “a verda-
de” em termos de estudos e pesquisas nesse campo, fazendo com que con-
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ceitos como “literariedade” e “utilitarismo” fossem (e ainda são) utilizados 
por outros pesquisadores por vezes de forma ingênua ou em repetição ao já 
feito, demonstrando a força de criação de uma “nova” tradição nos estudos 
sobre literatura infantil. 

Nesses aproximados 30 anos do despontar dessa geração de pesquisado-
res acadêmico-universitários e da publicação de seus primeiros e principais 
textos, o que se nota é uma relativa estagnação de reflexões de fundo teóri-
co-conceitual, que busca dialogar, problematizar e repensar a concepção de 
literatura infantil defendida por esses pesquisadores que se destacaram nos 
anos 1980. Como vem demonstrando alguns estudos nesse sentido (Olivei-
ra, 2012), as publicações sobre literatura infantil, disseminadas a partir de 
então (que não são poucas), assumiram o posicionamento teórico, histórico 
e conceitual defendido por eles, sem que se fossem questionados aspec-
tos centrais e essenciais, entre outros, relacionados à história da literatura 
infantil brasileira, às relações desses livros com o ensino escolarizado e ao 
processo de formação de uma teoria e crítica específicas sobre esse gênero 
ao longo do século XX e XXI, no Brasil. 

Como exemplo de um, entre os muitos silêncios eloquentes que ainda se 
têm no campo da literatura infantil, pode-se destacar a recorrente rotulação 
dos livros para crianças e da produção teórica sobre esse gênero, até a década 
de 1970, como “didatista”, “pedagogizante”, “moralista” e “utilitária”, 
sem que se questionem os sentidos e as implicações dessas adjetivações para 
a produção de e sobre literatura infantil. 

No esteio dessa questão, outras relacionadas a ela também permanecem 
silenciadas. Em que consiste essa concepção de literatura infantil e seu en-
sino, hoje considerada “didatista”, “pedagogizante”, “moralista” e “utilitá-
ria”? Como essa concepção de literatura infantil se constituiu e se consolidou 
ao longo do século XX no Brasil? Por qual/quais razão/ões ela passou a ser 
caracterizada e combatida, posteriormente, como “didatista”, “pedagogi-
zante”, “moralista” e “utilitária”? Quais sujeitos estiveram envolvidos com 
essa concepção de literatura infantil? Qual foi o seu lugar privilegiado de dis-
seminação? Quais campos científicos estiveram na base da sua formulação? 
Que mudanças, permanências e rupturas se observam, ou não, ao longo da 
história de sua formulação e a partir da década de 1980, quando passou a ser 
questionada e combatida? O que, de fato, se propunha em relação à litera-
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tura infantil e seu ensino, ao longo do século XX, e o que mudou, ou não, a 
partir da “renovação” do campo, depois da década de 1980?

Esse conjunto de questões abre um leque de possibilidades investigati-
vas, entre as quais a história do ensino da literatura infantil na formação de 
professores primários.1 

Instado a pensar, sobre essa faceta da literatura infantil e a buscar novas 
possibilidades investigativas nesse campo, desenvolvi ampla pesquisa2 do-
cumental e bibliográfica sobre a história do ensino da literatura infantil nos 
cursos de formação de professores primários no estado de São Paulo entre 
1947 e 2003, tendo como objetivo contribuir para a compreensão do lugar 
desse ensino na história da literatura infantil e da formação de professores 
e na produção de uma história, teoria e crítica específicas desse gênero lite-
rário no Brasil. 

A opção por abordar questões do passado, diante de um presente his-
tórico em que são urgentes os problemas relativos ao ensino da literatura 
(infantil, juvenil ou “adulta”) e à formação dos leitores, decorreu do fato de 
que, como explica Bloch (s.d.), a ignorância sobre o passado resulta, inevi-
tavelmente, numa problemática e improdutiva incompreensão do presente. 
Nesse sentido, voltar-se às questões do passado é uma forma de “historici-
zar o atual”, é explicitar “[...] a razão reinante como um lugar próprio que, 
por oposição a um ‘passado’, se torna o presente” (Certeau, 1974, p.40). 

Pensar sobre a história do ensino da literatura infantil na formação de 
professores como uma das formas de se compreender e refletir sobre os pro-
blemas do presente requer o cuidado, por um lado, para que não se permita: 

 1 Em relação à expressão “professores primários”, refiro-me à formação de professores para 
lecionar nos quatro ou três primeiros anos do curso primário, hoje equivalente aos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental. Embora a expressão “professor primário” tenha 
deixado de ser utilizada oficialmente na década de 1970, com implantação do ensino de 1º e 
2º graus, ela permaneceu no cotidiano do fazer escolar e entre o público em geral como forma 
de caracterizar o professor dos anos/séries iniciais da escolarização de crianças. Assim, ainda 
que a expressão “professor primário” não seja condizente com todo o período abrangido 
neste livro, ela é utilizada pela força simbólica que carrega consigo, sobretudo no imaginário 
dos próprios professores e da sociedade em geral.

 2 Trata-se de pesquisa de doutorado, desenvolvida entre março de 2011 e dezembro de 2014 
(bolsa Fapesp; PDSE-Capes), junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da Facul-
dade de Filosofia e Ciências, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
campus de Marília, sob orientação da professora Maria do Rosário Longo Mortatti, e no âmbito 
do GPHELLB – Grupo de Pesquisa "História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil". 
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[...] obliterarem-se as diferenças constitutivas d[esse] passado nem tampouco 
que se o enquadre, anacronicamente [...] neste presente histórico [...]; e, por 
outro lado, permita compreender os problemas atuais em sua diversidade e 
historicidade, sem se confundir a crítica do presente seja com a nostalgia, seja 
com a exorcização do passado. (Moratti, 2000b, p.20-21)

Abordar, portanto, historicamente aspectos do ensino da literatura in-
fantil na formação de professores é um processo investigativo diretamente 
relacionado ao desafio contemporâneo das pesquisas acadêmico-científi-
cas, conforme descrito por Chauí (1996), que implica a acolhida de novos 
temas, novos métodos, novas técnicas e novas abordagens de pesquisa, 
“[...] não por serem novos nem porque sejam garantia de ocupação [...], 
mas porque fazem sentido, correspondem a necessidades e experiências 
reais que pedem interpretação e compreensão” (Chauí, 1996, p.170). 

Para tratar da história do ensino da literatura infantil na formação de 
professores primários, estabeleci como marcos históricos os anos de 1947 e 
2003. Cabe destacar, no entanto, que a definição dessa cronologia decorreu 
de características internas ao objeto e não pretendeu demarcar com exati-
dão início e fim desse ensino. Com isso, o marco inicial, 1947, corresponde 
ao ano de promulgação, no estado de São Paulo, do Decreto Estadual n. 
17.698, de 26 de novembro, a partir do qual identifiquei, pela primeira 
vez, a presença da disciplina “Literatura infantil” no currículo do Curso 
Normal do Instituto de Educação Caetano de Campos, situado na capital 
paulista, e o qual instituiu, oficialmente, o ensino desse gênero literário pela 
primeira vez. O marco final, 2003, corresponde ao ano de publicação da 
Resolução n. 119, de 7 de novembro, da Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo, a qual foi responsável pela extinção, no estado, dos cursos de 
formação de professores de nível médio (antigos cursos normais ou cursos 
de 2º grau), nos quais o ensino da literatura infantil podia se fazer presente 
como disciplina ou como parte do conteúdo de outras disciplinas. Apesar 
de o marco inicial corresponder ao ano de 1947, abordo, neste livro, aspec-
tos dos principais discursos brasileiros sobre literatura infantil, publicados 
entre 1882 e 1946, a fim de compreender como se iniciou o processo de 
formação de saberes a respeito desse gênero literário, posteriormente envol-
vidos com a formação do “saber escolar” sobre literatura infantil. 
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Ao longo do período delimitado, 1947-2003, conforme se observa na 
legislação educacional brasileira e paulista, funcionaram, nesse estado, os 
seguintes cursos para formação de professores primários (cursos de nível 
médio): Cursos Normais, de Escolas Normais e Institutos de Educação; 
Habilitação Específica de 2º Grau para o Magistério (HEM), oferecida 
em escolas de 2º grau; e curso de formação de professores dos Centros Es-
pecíficos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam). São os 
aspectos a respeito do ensino da literatura infantil nesses cursos que abordo 
neste livro, uma vez que foi neles que esse ensino foi instituído oficialmente 
na formação dos professores paulistas. Em relação aos cursos de nível supe-
rior, como os de Pedagogia ou Letras, que também funcionaram no estado 
de São Paulo nesse período, cabe destacar que a literatura infantil nunca foi 
instituída, de modo oficial, como disciplina dos currículos desses cursos. 
Sempre que as discussões sobre literatura infantil figuraram em cursos de 
nível superior nesse período, isso se deu por iniciativas isoladas, sem ter 
vinculação com as deliberações oficiais de órgãos responsáveis por geren-
ciar o sistema de ensino paulista. Por essa razão, a discussão sobre o ensino 
da literatura infantil que apresento aqui centra-se nos processos de temati-
zações, normatizações e concretizações desse ensino nos Cursos Normais, 
na HEM e nos Cefams. 

A delimitação ao estado de São Paulo decorreu do fato de que, embora 
esse ensino tenha sido implementado no currículo dos cursos de formação 
de professores também em outros estados brasileiros, nenhuma dessas ex-
periências se fixou por tanto tempo – quase 60 anos – como no caso paulis-
ta. Além disso, foi a institucionalização desse ensino no estado de São Paulo 
que serviu de modelo para esses outros estados, resultando em uma série de 
iniciativas que influenciaram diretamente na construção de um campo de 
estudos e investigações sobre literatura infantil, no Brasil. 

Tendo em vista a opção pela abordagem histórica do tema – ensino da 
literatura infantil na formação de professores – e essas delimitações em 
relação ao objeto de investigação de que trato aqui, cabe explicitar como 
compreendo alguns conceitos operativos que utilizei recorrentemente, bem 
como as opções teórico-metodológicas implementadas na análise e inter-
pretação dos documentos. 

Em relação ao conceito de literatura infantil, embora haja a dificuldade 
de defini-lo por conta de sua resistência “[...] ao enquadramento em defi-
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nições precisas e à clara delimitação e descrição, situando-se numa espécie 
de limbo acadêmico [...]” (Ceccantini, 2004, p.20), optei por utilizá-lo da 
seguinte forma, com base em Mortatti (2000a). 

Por literatura infantil entendo um conjunto de textos – escritos por adultos 
para serem lidos por crianças e/ou jovens – que constituem um corpus/gênero 
historicamente oscilante entre o literário e o didático e que foram paulatina-
mente sendo denominados como “literatura infantil e/ou juvenil”, em razão de 
certas características do corpus e certos funcionamentos sedimentados histori-
camente, por meio, entre outros, da expansão de um mercado editorial especí-
fico e de certas instâncias normatizadoras, como a escola e a academia. (p.13) 

A literatura infantil, como fenômeno “literário-cultural-social”, na me-
dida em que se tornou objeto de estudo e de investigação, ao longo do século 
XX, deu origem a um correspondente campo de conhecimento/investiga-
ção, observável em discursos sobre/produção sobre literatura infantil (Mor-
tatti, 2008). Por isso, pela expressão “literatura infantil” também me refiro 
a esses discursos sobre os livros literários escritos para crianças. 

Ao considerar os textos sobre literatura infantil como discursos, entendo 
esse conceito conforme proposto por Bakhtin (2002), como uma enuncia-
ção, que se constitui sempre como resposta a outra(s) enunciação(ões), num 
processo de interação verbal entre diferentes interlocutores, mesmo que 
essa interação não se dê de forma explícita. Como explica Bakhtin (1998): 

[...] todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual 
está voltado, sempre, por assim dizer, desacreditado, contestado, iluminado 
pelo discurso de outrem que já falaram sobre ele. O objeto está amarrado e 
penetrado por idéias gerais, por pontos de vista, por apreciações de outros e por 
entonações. Orientado para seu objeto, o discurso penetra neste meio dialogica-
mente perturbado e tenso de discursos de outrem, de julgamentos e de entona-
ções. Ele se entrelaça com eles em interações complexas, fundindo-se com uns, 
isolando-se de outros, cruzando com terceiros; e tudo isso pode formar subs-
tancialmente o discurso, penetrar em todos os seus estratos semânticos, tornar 
complexa a sua expressão, influenciar todo o seu aspecto estilístico. (p.86)
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Como a pesquisa que desenvolvi se relaciona com a formação de pro-
fessores, cabe explicar que utilizo essa expressão como o “[...] preparo es-
pecífico para o desenvolvimento da função de ensinar” (Labegalini, 2009, 
p.16). De acordo com Magnani (1993), trata-se de processo formativo que 
se caracteriza como:

[...] parte do processo de formação de sujeitos, num dado momento histórico, 
em determinadas relações sociais de trabalho. O preparo específico e a prática 
dessa profissão caracterizam-se por aprender a ensinar, a aprender, a analisar e 
formular concepções de mundo e formas de atuação. (p.30) 

No período histórico que delimitei para a pesquisa – 1947 a 2003 –, ob-
serva-se que, gradativamente, a Psicologia, especialmente a Experimental, 
tornou-se ciência diretora da educação. Como explica Manacorda (1989): 

Desde que surgiu, com Wundt, a moderna psicologia experimental, com 
todas as sucessivas ramificações e especializações, é impossível ocupar-se da 
pedagogia ignorando a psicologia (e mais tarde a psicanálise) [...]. Da psicologia 
e da pedagogia inevitavelmente fará parte, junto com a criança como sujeito, 
também o seu modo inicial de expressar-se nas atividades sensório-motoras, e, 
portanto, o jogo-trabalho e, no fundo, o trabalho social do adulto. (p.306)

Esse processo em que a Psicologia foi tomada como uma das principais 
ciências de referência3 para a educação é denominado, neste livro, “psico-
logização” do ensino. Esse termo se refere, portanto, à apropriação, desde 
o final do século XIX e, sobretudo, ao longo do século XX, no pensamento 
educacional brasileiro, dos conceitos da ciência psicológica para sustentar e 
justificar a proposição de determinadas práticas educativas. 

No que diz respeito às fontes documentais que elegi como corpus pri-
vilegiado da pesquisa, utilizei os “programas de ensino”, os quais se ca-
racterizam como um plano ou conjunto de planos de ensino, elaborados e 
divulgados por órgãos ou instituições oficiais, para orientar os professores 
no ensino de determinada disciplina. Esses programas de ensino apresen-

 3 Conforme explica Cunha (1995), juntamente com a Psicologia, a Sociologia e a Biologia 
foram as ciências que se destacaram, entre 1930 e 1960, no pensamento educacional brasi-
leiro, especialmente na formação de professores. 
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tam, sobretudo, o conjunto de conteúdos, sob o formato de “pontos”, a 
serem ensinados ao longo de um ano letivo no âmbito de uma matéria/
disciplina escolar. 

Em razão das mudanças ocorridas nos cursos de formação de professores 
na segunda metade do século XX, os programas de ensino foram substitu-
ídos, a partir de 1971, por documentos denominados “guias curriculares”. 
Esses documentos, embora organizados de modo diferente em relação 
aos programas de ensino, também tinham a função de orientar os profes-
sores quanto ao que se devia ensinar no âmbito de cada disciplina. Esses 
guias curriculares apresentam, além dos pontos/conteúdos programáticos 
a serem trabalhados, os objetivos, justificativa e bibliografia referentes às 
disciplinas a que correspondem. 

Em relação aos manuais de ensino, esses são aqui compreendidos como 
um tipo de livro didático destinado à utilização em cursos de formação 
de professores e que contém os saberes teóricos e práticos considerados 
necessários para que os professorandos aprendam a ensinar determinada 
disciplina ou matéria do curso primário. A expressão “manual de ensino” 
é aqui utilizada como equivalente a outras, a saber: “manual pedagógico”, 
“manual escolar”, “tratado” e “compêndio”. 

Nesses manuais, tratados ou compêndios, conforme explica Mortatti 
(2014): 

[...] eram compendiados (sumariados, resumidos, sintetizados, disseminados, 
abreviados) os conhecimentos/noções básicos que caracterizavam um conjunto 
de saberes considerados necessários para o exercício do ofício de professor [...] 
visando à profissionalização do magistério. Além de textos de estudo para os 
professorandos, funcionavam como manual de ensino, pois eram constituídos 
predominantemente de prescrições e instruções relativas a normas, procedi-
mentos e atividades a serem executadas pelos professores, com o objetivo de 
concretizar os princípios e finalidades político-educacionais. (p.203) 

Como “objeto cultural” e meio de transmissão de saberes e informações, 
os manuais de ensino integraram “[...] um complexo estrutural constituído 
por binômios: leitura/leitor; regulação/mercado; pedagogia/ordem de 
conhecimento; técnica editorial/meio didáctico; autoria/escrituração”. 
(Magalhães, 2011, p.9) Desse modo, a importância de se tomar os manuais 
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de ensino como fonte documental se resguarda, principalmente, como 
explica Magalhães (2011), no fato de que eles se configuram como meio 
pedagógico-didático, com “[...] estatuto de representação escrita do educa-
cional escolar” (p.15). 

Para Valdemarin (2008), os manuais e seus autores:

[...] ocupam posição intermediária no campo relacional pedagógico, entrela-
çam diferentes elementos culturais e interferem decisivamente no processo 
de formação institucionalizada. Nessas fontes documentais estão expressas as 
concepções teóricas balizadas pela possibilidade de uso em sala de aula, revela-
doras, portanto, de uma apropriação tática para tornar o novo semelhante ao já 
praticado. São, simultaneamente, dispositivos modeladores de procedimentos 
e elementos estratégicos para a implementação de políticas públicas que se pre-
tendem inovadoras. (p.26) 

Além desses documentos, utilizei outros, como fontes auxiliares da 
pesquisa, como: leis, decretos, artigos em revistas, textos em jornais e livros 
sobre literatura infantil. 

Em decorrência dos tipos de fontes documentais que utilizei, optei por 
classificá-los, conforme propõe Mortatti (2000b), com base em critérios 
relacionados a sua condição de fontes, tendo em vista conteúdo, finalidade 
e forma de vinculação. Com isso, utilizo a seguinte classificação para os 
documentos de que trato neste livro: 

a) tematizações – contidas especialmente em artigos, conferências, relatos de 
experiência, memórias, livros teóricos e de divulgação, teses acadêmicas, 
prefácios e instruções de cartilhas e livros de leitura; 

b) normatizações – contidas em legislação de ensino (leis, decretos, regulamen-
tos, portarias, programas e similares); e 

c) concretizações – contidas em [...] [manuais de ensino], “guias do professor”, 
memórias, relatos de experiência e material produzido por professores e alu-
nos no decorrer das atividades didático-pedagógicas. (Mortatti, 2000b, p.29) 

Em relação às opções teórico-metodológicas, utilizei principalmente as 
contribuições da vertente historiográfica que se convencionou denominar 
“História Cultural”, pautando-me principalmente em: Certeau (1974), 
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Chartier (1990a,1990b, 2009); Chervel (1990); e Le Goff (2003). Embora 
não pertencente a essa vertente historiográfica, utilizo-me também das 
considerações de Benjamin (1994) sobre o conceito de história. 

Caracterizada por um movimento de descontinuidades metodológicas 
na sua constituição e de diferentes posicionamentos de seus adeptos, rela-
tivamente aos modos de se produzir e compreender a história, a História 
Cultural trouxe à tona o olhar para fontes e objetos antes inexplorados pela 
historiografia, sobretudo no campo da História da Educação. Com essa 
nova vertente historiográfica, passou-se a priorizar:

[...] uma história que já não confunde os discursos sobre educação com os reais 
processos educativos e que pode propor (uma vez clarificados a função e o 
funcionamento da escola em seus diferentes níveis) um novo exame dos antigos 
interesses: as teorias e projectos pedagógicos, os métodos de ensino, os conteú-
dos ensinados. (Chartier, 1990a, p.162) 

Partindo desse ponto de vista, a pesquisa histórica, tal como é enten-
dida aqui, centra-se na compreensão de que “o que fabrica o historiador”, 
quando desenvolve pesquisa na área de História, não é a reconstrução do 
passado, mas a produção de um discurso (uma escrita) sobre um evento 
situado no tempo, escolhido pelo historiador como um acontecimento 
(Certeau, 1974). Desse modo, produzir uma pesquisa histórica não é dar a 
conhecer o passado como ele de fato foi, mas “[...] apropriar-se de uma re-
miniscência tal como ele relampeja no momento de um perigo” (Benjamin, 
1994, p.224). Por isso, a história não é entendida aqui como um lugar cujo 
“[...] tempo é homogêneo e vazio, mas um tempo suturado de ‘agoras’” 
(Benjamin, 1994, p.229). 

Com base nessa concepção historiográfica, o trabalho do historiador 
consiste em uma “operação”, como afirma Certeau, que significa necessa-
riamente a articulação de um “lugar social” (um recrutamento, um ofício) e 
de “práticas científicas” (técnicas de seleção e análise do objeto) (Certeau, 
1974). 

Para Certeau (1974), ao tratar a pesquisa histórica como uma “opera-
ção”, o historiador: 
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[...] trabalha sobre um material para transformá-lo em história [....] Transfor-
mando de início as matérias-primas (uma informação primária) em produtos 
standard (uma informação secundária), transporta-o de uma região da cultura 
(as “curiosidades”, os arquivos, as coleções etc.) a uma outra (a história) [...]. 
Mas o historiador não se contenta em traduzir uma linguagem cultural para 
outra [...]. Desde a sua documentação (onde introduz seixos, sons etc.) a seu 
livro (onde plantas, micróbios, geleiras adquirem o estatuto de objetos sim-
bólicos), ele procede a um deslocamento da articulação natureza/cultura. O 
historiador modifica o espaço [...]. (Certeau, 1974, p.29-30, grifos do autor) 

Especificamente em relação à pesquisa histórica no campo da educação, 
ela se caracteriza, coerentemente com essa concepção, por ser “[...] um 
tipo de pesquisa científica, cuja especificidade consiste, do ponto de vista 
teórico-metodológico, na abordagem histórica – no tempo – do fenômeno 
educativo em suas diferentes facetas”. (Mortatti, 1999, p.73) 

Em vista disso, para o desenvolvimento de pesquisa histórica, faz-se 
necessária a utilização de documentos, os quais, escolhidos pelo historiador 
dentro de um conjunto de possibilidades, funcionam como um inconscien-
te cultural e, por isso, não são inócuos (Le Goff, 2003). Esses documentos 
são, antes de tudo:

[...] resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da 
época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 
durante as quais continuaram a viver, talvez esquecidas, durante as quais con-
tinuou a serem manipuladas, ainda que pelo silêncio. (Le Goff, 2003, p.538) 

A partir dessa compreensão, os documentos que analisei foram aqui 
tratados como “configurações textuais”:

[...] resultantes de um trabalho discursivo, consciente ou não, de determinado(s) 
sujeito(s) do momento histórico em que foi produzido, assim como de seus 
pósteros, para os quais continuam a existir, manipulados seja pelo combate 
acusatório, seja pelo esquecimento silencioso nem sempre inocente. (Mortatti, 
2000b, p.30) 
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Por considerar os documentos como “configurações textuais”, para a 
sua análise utilizei método decorrente desse conceito, o qual não consiste 
simplesmente na aplicação de determinadas técnicas, mas em um ato inter-
pretativo, que busca compreender o conjunto dos aspectos que constituem 
o sentido de um texto, a saber:

[...] às opções temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais-formais (como?), 
projetadas por um determinado sujeito (quem?), que se apresenta como autor 
de um discurso produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de 
onde?) e momento histórico (quando?), movido por certas necessidades (por 
quê?) e propósitos (para quê), visando a determinado efeito em determinado 
tipo de leitor (para quem?) e logrando determinado tipo de circulação, utiliza-
ção e repercussão. (Mortatti, 2000b, p.31)

Segundo Mortatti (2000b, p.15), por meio do método de análise da 
“configuração textual”, busca-se a “[...] construção de uma representa-
ção, a partir da problematização de outras representações construídas e 
tomadas como corpus, mas que não devem ser confundidas com o objeto 
de investigação, uma vez que não são ‘dados’ e ‘só falam, quando se sabe 
interrogá-los’”. 

Desse ponto de vista, o desenvolvimento da pesquisa que resultou neste 
livro visa à compreensão do objeto investigado, no movimento em que dele 
se extrai:

[...] uma época determinada do curso homogêneo da história; do mesmo modo, 
ele extrai da época uma vida determinada e, da obra composta durante essa 
vida, uma obra determinada. Seu método resulta em que na obra o conjunto da 
obra, no conjunto da obra a época e na época a totalidade do processo histórico 
são preservados e transcendidos. O fruto nutritivo do que é compreendido 
historicamente contém em seu interior o tempo, como sementes preciosas, mas 
insípidas. (Benjamin, 1994, p.231, grifos do autor) 

Ainda de modo diretamente relacionado com os objetivos da pesquisa 
e com a fundamentação teórica apresentada, aqui, utilizei-me dos estudos 
sobre a história das disciplinas escolares, especialmente as contribuições de 
Chervel (1990). 
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Para esse autor, uma disciplina “[...] é igualmente, para nós, em qual-
quer campo que se encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer, 
de lhe dar os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do 
pensamento, do conhecimento e da arte” (Chervel, 1990, p.180). 

Para esse historiador francês, o ensino escolar é a “[...] parte da discipli-
na que põe em ação as finalidades impostas à escola e provoca aculturação 
conveniente” (Chervel, 1990, p.192). O ato de ensinar, entendido como 
“fazer conhecer pelos sinais”, reteve-se como correspondente exato do 
termo “disciplina”, aludindo à ideia de que ensinar é “[...] fazer com que a 
disciplina se transforme, no ato pedagógico, em um conjunto significante 
que terá como valor representá-la e por função torná-la assimilável” (Cher-
vel, 1990, p.192).

As disciplinas escolares, ao se constituírem em torno de valores, neces-
sidades e interesses diversos, mais do que comportar apenas as práticas do-
centes em sala de aula, relacionam-se ao fenômeno de aculturação de massa 
(Chervel, 1990). Isso quer dizer que a escola, ao “encarnar” determinados 
saberes e recriá-los para uso em sua lógica interna, transforma-os em um 
tipo peculiar de saber, o saber escolar. 

Esse saber escolar, transmitido no âmbito das disciplinas como conteú-
dos escolares, é entendido como:

[...] entidade sui generis, próprio da classe escolar, independente, numa certa 
medida, de toda realidade cultural exterior à escola, e desfrutando de uma 
organização, de uma economia interna e de uma eficácia que elas não parecem 
dever a nada além delas mesmas, quer dizer à sua própria história. (Chervel, 
1990, p.180) 

Chervel (1990) explica que, embora o saber escolar seja comumente 
considerado como vulgarização do saber científico ou dos saberes de re-
ferência, ele, na verdade, interfere na cultura de uma sociedade, por vezes 
demandando a formulação de conceitos ou mesmo sendo responsáveis por 
tal feito. Nesse sentido, o saber escolar, como uma espécie de “reinvenção 
da cultura”, resultante de um processo (de disputas) de seleção, de escolhas 
e de renúncias realizadas no meio cultural, não consiste apenas em mera 
“transposição didática” dos saberes, tais como foram produzidos em outros 
locais (Saviani, 1996). Ele se configura como um tipo de saber, de outra 
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ordem, com finalidades, formas de transmissão e espaço de utilização espe-
cífico: a escola. O saber escolar contém em si um conjunto de outros sabe-
res, os quais foram compilados, reinventados e adaptados, dando origem a 
um tipo de “saber escolar”. 

Se o saber escolar se forma a partir de uma “reinvenção” da cultura, dos 
saberes, práticas e ritos nela imbricados, na relação dessa “cultura” com os 
saberes de referência, pode-se dizer, então, que se manifesta um conjunto 
de saberes/formas de conhecimento e de percepção transmitidos na/pela 
cultura e que a constituem como tal. A esse conjunto de saberes/formas de 
conhecimento, de ordem comum, mas que não deixa de ter relação com a 
ciência e/ou com outras formas de saber, denomino, neste livro, “saber não 
sistematizado”.

Optei por essa denominação para me referir especialmente às primeiras 
tentativas de esboçar um tipo de saber/conhecimento sobre a literatura in-
fantil, quando ainda não havia, sobre esse assunto, no caso brasileiro, um 
tipo de teoria, saber de referência ou saber científico. 

***

No Capítulo 1, apresento uma síntese dos primeiros discursos brasilei-
ros sobre literatura infantil, a fim de compreender como se iniciou o proces-
so de formação de saberes a respeito desse gênero literário; no Capítulo 2, 
apresento aspectos da legislação paulista para o Ensino Normal no estado 
de São Paulo, no período entre 1947 e 1956, quando se deu a primeira ini-
ciativa de criação da matéria “Literatura infantil” nesse estado. Além disso, 
apresento análise das primeiras propostas de “concretização” do ensino da 
literatura infantil, publicadas no Brasil; no Capítulo 3, apresento aspectos 
da legislação paulista para o Ensino Normal no estado de São Paulo, no pe-
ríodo entre 1957 e 1970, quando foi criada a disciplina “Literatura infantil” 
em todo o estado, o que gerou um processo de sistematização do ensino da 
literatura infantil. Apresento, também nesse capítulo, a análise dos manu-
ais de ensino de literatura infantil publicados entre 1957 e 1970 e as iniciati-
vas que surgiram por conta da institucionalização desse ensino; no Capítulo 
4, apresento aspectos da legislação paulista para os cursos de formação de 
professores em São Paulo, no período entre 1971 e 2003, após a implan-
tação da Habilitação Específica de 2º Grau para o Magistério (HEM) e a 
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instalação dos Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do 
Magistério (Cefam). Em vista disso, apresento a análise dos documentos e 
manuais destinados ao ensino da literatura infantil publicados entre 1971 e 
2003 e os desdobramentos desse ensino com relação às mudanças ocorridas 
no modelo de formação de professores no Brasil. Por fim, à guisa de conclu-
são, apresento reflexões sobre o “lugar” da história do ensino da literatura 
infantil na constituição do campo da literatura infantil e os sentidos que 
essa história possibilita traçar em relação ao que sabemos e fazemos sobre 
esse gênero literário. 




