
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
OLIVEIRA, FR. A institucionalização do ensino da literatura infantil na formação de professores: a 
criação de uma matéria de ensino (1947-1956). In: História do ensino da literatura infantil na 
formação de professores no estado de São Paulo (1947-2003) [online]. São Paulo: Editora UNESP; 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, pp. 87-149. ISBN 978-85-7983-668-8. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - A institucionalização do ensino da literatura infantil na 
formação de professores 

a criação de uma matéria de ensino (1947-1956) 

 

Fernando Rodrigues de Oliveira 



2  
A institucionAlizAção do ensino dA 
literAturA infAntil nA formAção de 

professores: A criAção de umA mAtériA de 
ensino (1947-1956)

O Ensino Normal paulista e a matéria “Literatura 
infantil”

A partir da década de 1940, conforme Lourenço Filho (1943) assinala 
em “Como aperfeiçoar a literatura infantil”, a produção literária voltada ao 
público infantil vinha crescendo de forma bastante acentuada, sobretudo 
se comparada à produção do final do século XIX e primeiras décadas do 
século XX. 

Lajolo e Zilberman (1984) afirmam que esse crescimento da produção 
de livros de literatura infantil, que resultou em produção intensa e fabrica-
ção em série desse tipo de livro, esteve relacionado ao processo de profissio-
nalização e especialização de editoras e escritores, bem como do aumento 
significativo do mercado consumidor. Com isso, observam essas autoras 
que, a partir da década de 1940, a “[...] indústria do livro para crianças se 
firmara como consequência do trabalho da geração modernista. Para os 
autores novos, a tarefa não era mais a de conquistar um mercado, mas de 
mantê-lo cativo e interessado” (Lajolo; Zilberman, 1984, p.86). 

O crescimento acentuado da produção de livros de literatura infantil a 
partir da década de 1940 foi registrado, por exemplo, na publicação, em 
1953, da Bibliografia de literatura infantil em língua portuguesa, organizada 
por Lenyra Fraccaroli,1 então chefe da Divisão de Bibliotecas Infantoju-

 1 Nascida em 1906, segundo Coelho (1983) em Rio Claro-SP, e segundo Mello (1954) em 
Anápolis-GO, Lenyra de Arruda Camargo Fraccaroli realizou seus estudos primários em 
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venis de São Paulo.2 Nessa bibliografia, consta a indicação de mais de dois 
mil títulos, considerados por essa autora como livros de literatura infantil. 
Fraccaroli (1953) organizou essas indicações em quatro seções, cada uma 
referente à faixa etária do público a que cada livro se destina, a saber: de 3 a 
6 anos; de 7 a 9 anos; de 10 a 12 anos; e de 13 a 15 anos. 

Concomitantemente ao crescimento da produção dos livros de literatura 
infantil, também a produção sobre esse gênero literário aumentou, de modo 
que, dos primeiros textos “esparsos” e “episódicos” (Magnani, 1998) do 
final do século XIX, na década de 1940 se observa produção mais consis-
tente, que contava, entre 1930 e 1945, com 20 textos em jornais. 

Nesse contexto, possivelmente em função do crescimento da produção de 
livros e também como decorrência de um acúmulo maior de conhecimento 
sobre o assunto, o governo do estado de São Paulo desenvolveu algumas ini-
ciativas relacionadas à literatura infantil. Entre elas, a criação de uma Lei,3 
que designou a criação da “Comissão Orientadora de Literatura Infanto-
-juvenil”, que tinha como finalidade “[...] investigar, colher dados e apre-
sentar conclusões opinativas ao Secretário da Educação, sobre a literatura 
considerada nociva à mentalidade infantil e juvenil” (São Paulo, 1948, p.1). 

Rio Claro e, em 1932, diplomou-se professora pela Escola Normal Caetano de Campos, na 
capital paulista, onde atuou na organização da Biblioteca Infantil e como Inspetora escolar 
por dois anos. Após se diplomar professora, em 1935, Lenyra Fraccaroli foi convidada pelo 
Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal para organizar a primeira Biblioteca 
Infantil do Estado de São Paulo, atual Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Na década de 
1940, diplomou-se em Biblioteconomia pela Faculdade de Sociologia de São Paulo (Mello, 
1954). Entre suas diferentes atuações, Lenyra Fraccaroli participou da criação do Centro de 
Estudos de Literatura Infantil e Juvenil (Celiju) e da criação da Academia Brasileira de Lite-
ratura Infantil e Juvenil, ambas na cidade de São Paulo. Lenyra Fraccaroli faleceu na capital 
paulista, em 1991.

 2 A Divisão de Bibliotecas Infantojuvenis de São Paulo era um órgão ligado do Departamento 
de Cultura do município de São Paulo, responsável pela administração das bibliotecas desti-
nadas ao público infantil, instaladas na capital paulista. 

3 A Lei estadual n. 171, de 11 de outubro de 1948, define que a Comissão Orientadora de 
Literatura Infantojuvenil seria formada por cinco membros, três nomeados pelo governo 
e dois nomeados por instituições ligadas à literatura infantil. A função principal dessa 
comissão era denunciar ao secretário de Educação a publicação de livros nocivos e esse, 
por sua vez, encaminharia a denúncia para as autoridades competentes. Essa Lei previa 
também que a comissão deveria formular um estatuto, no qual se preveria, entre outras 
coisas, a organização de critérios para classificar os livros analisados em “didáticos” e para 
“diversão”. Essa comissão funcionaria anexa à Secretaria de Educação, tendo suas atividades 
financiadas com crédito de Cr$ 3.000.000,00 (São Paulo, 1948). 
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Outra iniciativa foi a criação, em 1947, da matéria4 “Literatura infantil” 
no Curso Normal do Instituto de Educação Caetano de Campos,5 loca-
lizado na capital paulista. A criação dessa matéria de ensino ocorreu no 
âmbito da reforma do Ensino Normal do estado de São Paulo, ocasionado 
pela promulgação do Decreto-lei federal n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946, 
conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal. 

A fim de situar a criação da matéria “Literatura infantil” no Ensino 
Normal paulista em 1947, apresento, a seguir, aspectos gerais da Lei Or-
gânica do Ensino Normal e as decorrências, no estado de São Paulo, da 
promulgação dessa Lei. 

A Lei Orgânica do Ensino Normal

Decorridos 100 anos da criação do Ensino Normal no estado/província 
de São Paulo,6 no ano de 1946, quando promulgada a primeira lei brasilei-

 4 A expressão “matéria de ensino” é aqui utilizada como equivalente à expressão “disciplina 
escolar”. Conforme se pode observar na legislação paulista sobre o Ensino Normal, até 1957 
utilizava-se a expressão “matéria de ensino” para designar os diferentes componentes do 
currículo dos cursos de formação de professores. A partir de 1957, a expressão deixou de ser 
utilizada, substituída por “disciplina escolar”. 

 5 O Instituto de Educação Caetano de Campos, antiga Escola Normal de São Paulo e Escola 
Normal da Praça da República, passou a ser assim denominado a partir de 1933, após reforma 
do Ensino Normal em São Paulo. Nesse período, com o fim da Primeira República e o advento 
de novas ideias relativas à educação, no conjunto das ações reformadoras da instrução pública 
paulista, a antiga Escola Normal de São Paulo, à época denominada Escola Normal da Praça da 
República, foi transformada em Instituto de Educação Caetano de Campos, em homenagem a 
um de seus ex-diretores (Tanuri, 2000; Reis Filho, 1995, Monarcha, 1999). 

 6 O Ensino Normal no estado/província de São Paulo remonta à primeira metade do século 
XIX. Embora a lei que aprovou a criação do Ensino Normal na província de São Paulo date 
de 1843, a primeira Escola Normal foi instalada apenas em 1846, numa sala da Catedral 
da Sé. Por 20 anos, essa escola funcionou apenas com um professor, tendo sido fechada 
em 1866. Nove anos depois, em 16 de fevereiro de 1875, a Escola Normal de São Paulo foi 
reaberta, tendo permanecido em funcionamento por três anos, quando, em 1878, foi fechada 
novamente. Em 1880, foi reaberta e não teve mais suas atividades interrompidas. Após a 
instauração do regime republicano, em 1889, a escola sofreu importantes transformações 
sob a direção de Antônio Caetano de Campos e, logo em seguida, foi transferida para prédio 
definitivo, na Praça da República, na capital paulista. Foi também com o advento da Repú-
blica que o Ensino Normal começou a se expandir para o interior do estado de São Paulo. 
Entre 1894 e 1912, foram criadas as seguintes Escolas Normais no estado:  Itapetininga, 
Piracicaba, Campinas, Guaratinguetá, Piraçununga, Botucatu e no bairro do Brás, na capital 
(Tanuri, 1979; Moscaro, 1956; Reis Filho, 1995). 
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ra de caráter centralizador relativa ao Ensino Normal, a Lei Orgânica do 
Ensino Normal, a formação de professores passou por uma significativa 
reforma, que entre outros aspectos resultou numa mudança das matérias de 
ensino que se ofertavam nos Cursos Normais desse estado. Até então, todas 
as ações reformadoras desse ensino haviam sido de responsabilidade dos 
estados/províncias, o que gerou o funcionamento de diferentes formatos de 
cursos para formação de professores no Brasil (Tanuri, 2000). 

Essa reforma centralizadora do Ensino Normal decorreu de um con-
junto de ações do então ministro da Educação e da Saúde, Gustavo Capa-
nema Filho,7 para reestruturar o seu Ministério. Esse político mineiro, que 
assumiu o cargo de ministro em 1934, após Getúlio Vargas ter assumido a 
Presidência da República, foi responsável pela criação de leis que tinham 
como objetivo centralizar alguns aspectos da educação nacional, as quais 
geraram reformas em todos os níveis de ensino no Brasil. Denominadas 
“leis orgânicas do ensino” e conhecidas também como “Reforma Capane-
ma”, essas leis foram elaboradas pelo Ministério da Educação e Saúde em 
conformidade com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de 
novembro de 1937, que estabelecia ser competência da União “[...] fixar as 
bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes 
a que deve obedecer à formação física, intelectual e moral da infância e da 
juventude” (Brasil, 1937, s.p.). 

O conjunto dessas leis orgânicas do ensino passou a vigorar entre 1942 e 
1946, apesar de Capanema ter deixado o cargo de ministro em 1945. Entre 
as leis publicadas após a saída de Capanema, encontra-se a Lei Orgânica do 
Ensino Normal, que foi promulgada por meio do Decreto-lei n. 8.530, de 2 
de janeiro de 1946. 

Esse Decreto-lei, cuja elaboração foi assinada por José Linhares, Raul 
Leitão da Cunha e Antônio de Sampaio Dória, estabeleceu uma nova orga-
nização para o Ensino Normal no Brasil, como a criação de dois cursos: o de 
regentes do ensino primário, com duração de quatro anos; e o de formação 

 7 Nascido em Pitangui-MG, em 1890, Gustavo Capanema Filho se formou bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais, em 1924. Ao longo de sua vida, teve intensa participação política 
em órgãos administrativos do estado de Minas Gerais e da União, entre os quais ministro da 
Educação e Saúde, oficial de Gabinete e deputado federal. Capanema foi um dos apoiadores 
do golpe militar de 1964. Depois de encerrar sua carreira política, fixou residência no Rio de 
Janeiro, onde faleceu em 1985 (Horta, 1999)
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de professores primários, com duração de três anos. Estabeleceu, ainda, a 
criação dos cursos de especialização de professores primários e os cursos de 
habilitação para administradores escolares de grau primário, os quais fica-
ram conhecidos como cursos post-graduados. 

As instituições que passariam a oferecer o Ensino Normal a partir desse 
Decreto-lei seriam: os Cursos Normais Regionais, as Escolas Normais e 
os Institutos de Educação. Os Cursos Normais Regionais podiam oferecer 
apenas o curso de regentes do ensino primário. As Escolas Normais podiam 
oferecer os cursos de regentes do ensino primário e o curso de formação de 
professores primários. Além disso, as podiam oferecer os cursos do ensino 
secundário. Com característica mais abrangente, os Institutos de Educa-
ção, por sua vez, podiam oferecer ambos os cursos de formação de profes-
sores, os cursos do ensino secundário e também os cursos de pós-graduação. 

Em vista das alterações previstas na organização do Ensino Normal em 
âmbito nacional, o Decreto-lei de 1946 também estabeleceu novo conjunto 
de disciplinas para os cursos de regente do ensino primário e para o curso 
de formação de professores primários. As disciplinas do curso de regentes 
de ensino primário ficaram assim estabelecidas: 

Art. 7º [...]
Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia Geral. 4) Ciên-

cias Naturais. 5) Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) Trabalhos manu-
ais e economia doméstica. 8) Educação física. 

Segunda série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia do Brasil. 4) 
Ciências Naturais. 5) Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) Trabalhos 
manuais e atividades econômicas da região. 8) Educação física.

Terceira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) História Geral. 4) Noções 
de anatomia e fisiologia humana. 5) Desenho. 6) Canto orfeônico. 7) Trabalhos 
manuais e atividades econômicas da região. 8) Educação física, recreação e jogos. 

Quarta série: 1) Português. 2) História do Brasil. 3) Noções de Higiene. 4) 
Psicologia e Pedagogia. 5) Didática e prática de ensino. 6) Desenho. 7) Canto 
orfeônico. 8) Educação física, recreação e jogos (Brasil, 1946, p.2). 

Em relação ao curso de formação de professores primários, as disciplinas 
ficaram assim estabelecidas:
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Art. 8º [...]
Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4) Anato-

mia e fisiologia humanas. 5) Música e canto. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) 
Educação física, recreação e jogos. 

Segunda série: 1) Biologia educacional. 2) Psicologia educacional. 3) Higiene 
e educação sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 5) Desenho e artes 
aplicadas. 6) Música e canto. 7) Educação física, recreação e jogos.

Terceira Série: 1) Psicologia educacional. 2) Sociologia educacional. 3) His-
tória e filosofia da educação. 4) Higiene e puericultura. 5) Metodologia do 
ensino primário. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) Música e canto. 8) Prática do 
ensino. 9) Educação física, recreação e jogos (Brasil, 1946, p.3). 

O texto desse Decreto-lei traz também a possibilidade de os estados 
fazerem adequações a essas mudanças. Conforme estabelecido no Capí-
tulo III desse Decreto-Lei: “A organização interna e demais condições de 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino normal serão definidas, 
para cada unidade federada, na conformidade da legislação complementar 
e regulamento que, sôbre a matéria, forem expedidos pelos Estados e pelo 
Distrito Federal” (Brasil, 1946, p.7-8). 

Esse Decreto-lei prevê ainda que a “[...] legislação de cada unidade fede-
rada poderá acrescer disciplinas à seriação indicada nos artigos 7º, 8º e 9º, ou 
desdobrá-las, para maior eficiência do ensino” (Brasil, 1946, p.8). 

A adequação do Ensino Normal paulista à Lei Orgânica do 
Ensino Normal: a matéria “Literatura infantil”8

Tendo em vista as mudanças estabelecidas pelas leis orgânicas do ensi-
no, foi publicado no estado de São Paulo, por meio do Decreto n. 17.698, de 
26 de novembro de 1947, a Consolidação das leis e demais normas relativas 
ao ensino. Com um texto de aproximadamente 140 páginas, esse Decreto 
foi responsável por reorganizar todo o sistema de ensino do estado de São 

 8 A respeito da organização do Ensino Normal paulista, entre 1933 e 1975, especialmente nos 
Institutos de Educação, há estudo exaustivo de Labegalini (2005; 2009). Por isso, para a 
elaboração deste tópico, tomei como base o estudo dessa pesquisadora, especialmente o que 
se refere à legislação sobre o Ensino Normal. 
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Paulo, em conformidade com as alterações estabelecidas pela “Reforma 
Capanema”, consolidada nas leis orgânicas do ensino. 

Em relação ao Ensino Normal, com o Decreto estadual n. 17.698, de 
1947, ficou estabelecido no estado de São Paulo que esse ensino seria minis-
trado em dois tipos de instituição: as Escolas Normais, situadas no interior 
do estado, no litoral e também em bairros da capital; e o Instituto de Edu-
cação Caetano de Campos, situado na capital paulista. 

No caso das Escolas Normais, elas passariam a oferecer: o curso de 
formação profissional do professor primário, com duração de dois anos; e 
o curso pré-normal, com duração de um ano. O curso de formação profis-
sional destinava-se a formar os professores primários, e o curso pré-normal 
visava preparar os alunos para o ingresso no curso de formação profissional 
do professor primário. Os programas estabelecidos no estado de São Paulo 
pelo Decreto de 1947, para esses cursos foram os seguintes:

Artigo 449 – O curso de Formação Profissional do Professor [...] se distri-
bui pelas seguintes seções:

1ª Secção – Educação; 
2ª Secção – Biologia Educacional;
3ª Secção – Sociologia;
4ª Secção – Artes; 
§ 1º – A 1ª Secção compreende: 
1 – Psicologia;
2 – Pedagogia; 
3 – Prática de Ensino;
4 – História da Educação; 
§ 2º – A 2ª Secção compreende:
1 – Biologia Educacional e Crescimento da criança;
2 – Higiene e Educação Sanitária;
§3º – A 3ª Secção compreende:
1 – Fundamentos da Sociologia; 
2 – Sociologia Educacional; 
3 – Investigações Sociais em nosso Meio. 
§ 4º – A 4ª Secção compreende:
1 – Música; 
2 – Desenho Pedagógico; 



94 FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

3 – Artes industriais e domésticas. 
[...] 
Artigo 482 – O curso pré-normal, de duração de 1 ano, abrangerá o ensino 

das seguintes cadeiras e aulas; 
Cadeiras
1ª Português 
2ª História da Civilização Brasileira 
3ª Matemática e Noções de estatística
4ª Ciências Físicas e Naturais
5ª Anatomia e Fisiologia Humana e Noções de Higiene
Aulas
1ª Música e canto orfeônico
2ª Desenho
3ª Trabalhos Manuais
4ª Educação Física (São Paulo, 1947, p.40-42, grifos do autor). 

Como se pode observar, para os cursos pré-normal e de formação pro-
fissional do professor primário não foi instituída a matéria “Literatura 
infantil” nem outra que sugerisse o ensino desse gênero literário. A criação 
dessa matéria somente se deu no Instituto de Educação Caetano de Cam-
pos, que, à época, era tido como instituição modelo no estado. Em relação 
a esse instituto, o Decreto estadual de 1947 estabeleceu uma organização 
completamente diferenciada, comparativamente às demais instituições que 
ofereciam o Ensino Normal no estado de São Paulo.

A partir do Decreto de 1947, o Instituto de Educação Caetano de Cam-
pos passou a ser responsável pela oferta dos seguintes cursos: Curso Nor-
mal; Curso Secundário Ginasial; Curso Primário; o Curso Pré-Primário 
(Jardim de Infância); Curso de Aperfeiçoamento; Curso de Administrado-
res escolares de grau primário; e Curso de Especialização. 

O curso responsável especificamente pela formação de professores nesse 
Instituto era o Curso Normal, que também se diferenciava dos cursos pré-
-normal e do curso de formação profissional do professor primário, ambos 
ministrados nas Escolas Normais. O Curso Normal era um curso com 
duração de três anos, cujo ingresso se dava mediante realização de exame 
vestibular. Nas demais Escolas Normais, no caso do curso pré-normal, 
que tinha duração de um ano, a matrícula era feita mediante apresentação 
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do certificado de conclusão do curso ginasial. E o curso de formação pro-
fissional do professor primário, também ofertado nas Escolas Normais, 
tinha duração de dois anos, e a matrícula era feita mediante apresentação de 
comprovante de aprovação no curso pré-normal. 

Por conta dessa diferenciação entre o Curso Normal do Instituto de 
Educação Caetano de Campos e os cursos de formação dos professores 
primários nas demais Escolas Normais do estado, o Decreto estadual de 
1947 estabeleceu um conjunto de matérias de ensino diferentes para esse 
Instituto. 

Conforme o artigo 604 desse Decreto, as matérias de ensino do Curso 
Normal do Instituto de Educação Caetano de Campos ficaram assim 
definidas: 

Artigo 604 – O curso normal compreende as seguintes matérias: Portu-
guês; História da Civilização Brasileira; Matemática; Física e Química; Anato-
mia e Fisiologia Humanas; Higiene; Puericultura e Educação Sanitária; Biolo-
gia Geral; Biologia Educacional; Pedagogia; História da Educação; Filosofia da 
Educação; Psicologia Geral; Psicologia Educacional; Sociologia Geral; Socio-
logia Educacional; Metodologia do Ensino Primário e Prática do Ensino Pri-
mário; Literatura Infantil; Desenho Pedagógico; Música e Canto Orfeônico; 
Artes Aplicadas; Educação Física; Recreação e Jogos; Medidas Educacionais; 
Instruções Escolares (São Paulo, 1947, p.53, grifos meus). 

Ainda de acordo com o Decreto estadual de 1947, essas matérias de en-
sino eram distribuídas em cadeiras, da seguinte forma:

Artigo 605 – O ensino será distribuído pelas seguintes cadeiras:
 1ª cadeira – Pedagogia e Filosofia da Educação;
 2ª cadeira – História da Educação;
 3ª cadeira – Psicologia Geral;
 4ª cadeira – Psicologia Educacional;
 5ª cadeira – Biologia Educacional, Anatomia e Fisiologia humanas;
 6ª cadeira – Higiene Geral;
 7ª cadeira – Sociologia Geral;
 8ª cadeira – Sociologia Educacional;
 9ª cadeira – Metodologia e Prática do Ensino Primário;



96 FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 10ª cadeira – Metodologia e Prática do Ensino Pré-Primário;
 11ª cadeira – Português;
 12ª cadeira – Literatura Didática;
 13ª cadeira – Matemática;
 14ª cadeira – Física e Química;
 15ª cadeira – História da Civilização Brasileira;
 18ª cadeira – Artes Aplicadas (Secção Feminina);
 17ª cadeira – Música e Canto Orfeônico;
 18ª cadeira – Artes Aplicadas (Secção Feminina);
 19ª cadeira – Artes Aplicadas (Secção Masculina);
 20ª cadeira – Educação Física, Recreações e Jogos (Secção Feminina);
 21ª cadeira – Educação Física, Recreações e Jogos (Secção Masculina) (São 

Paulo, 1947, p.53-54, grifos meus). 

De acordo com essa organização, a literatura infantil foi instituída pela 
primeira vez no estado de São Paulo como matéria de ensino. E, pela dis-
tribuição das matérias por séries do Curso Normal, “Literatura infantil” 
devia ser ministrada no 3º ano desse curso, com carga horária de duas ho-
ras-aula semanais (São Paulo, 1947).

Apesar de criada em 1947, em consulta aos livros de registros de matrí-
culas e notas do Instituto de Educação Caetano de Campos observa-se que 
a matéria “Literatura infantil”, por vezes, não consta no conjunto das ma-
térias de ensino. Quando não há essa matéria, em seu lugar consta a matéria 
“Literatura didática”. Além disso, há situações em que nesses livros de 
registros de notas e diplomas consta a denominação “Literatura didática”, 
mas com alteração manuscrita para “Literatura infantil”. 

De acordo com o conjunto de disciplinas estabelecido pelo Decreto de 
1947, não havia nenhuma matéria de ensino denominada “Literatura Didá-
tica”. No entanto, nesse mesmo Decreto, na distribuição da carga-horária 
das matérias de ensino, no 2º ano, consta a matéria “Português – Literatura 
didática”. É possível presumir, portanto, que, quando no registro das notas 
dos alunos do 3º ano do Curso Normal do Instituto de Educação Caetano 
de Campos se encontra a matéria “Literatura didática”, no lugar de “Li-
teratura infantil”, trate-se apenas uma oscilação de denominação, uma 
vez que “Literatura didática” era matéria do 2º ano do curso e “Literatura 
infantil” matéria do 3º. Por essa razão, em algumas situações, encontra-se 



HISTÓRIA DO ENSINO DA LITERATURA INFANTIL 97

rasurada, de forma manuscrita, a informação sobre a matéria “Literatura 
didática” para a matéria “Literatura infantil”. 

É possível presumir, ainda, que essa oscilação seja decorrente da utili-
zação dessas expressões para se referir à produção literária para crianças na 
primeira metade do século XX. A expressão “Literatura infantil” não era 
unânime e consensual para sujeitos que se detiveram à produção literária 
destinada às crianças. Em diferentes textos da primeira metade do século 
XX, as expressões “Literatura infantil” e “Literatura didática” são usadas 
como sinônimas. 

O Decreto n. 17.698, de 1947, estabeleceu, também, a criação da dis-
ciplina “Literatura infantil” no Curso de Administradores Escolares, que 
se destinava “[...] a habilitar diretores de escolas, orientadores de ensino, 
inspetores escolares, auxiliares de estatística e encarregados de provas e 
medidas escolares [...]” (São Paulo, 1947, p.57). Esse curso era ministrado 
apenas no Instituto de Educação Caetano de Campos, com duração de dois 
anos, e podiam cursá-lo apenas os professores que já haviam concluído o 
Curso Normal. Em relação à organização das matérias desse curso, o De-
creto estadual de 1947 fixou o seguinte:

1ª Série − Sociologia Geral, Biologia Educacional, Psicologia Geral, Estatís-
tica aplicada à educação, Metodologia geral do ensino primário, Metodologia e 
prática do ensino das seguintes disciplinas:

Linguagem (linguagem oral, leitura e escrita); 
Geografia, História e Conhecimentos Gerais de Literatura Infantil
Orientação Educacional e Instituições Escolares, Organização e adminis-

tração escolar.
2ª Série − Pedagogia e Filosofia da Educação, Sociologia Educacional – fun-

damentos sociais da educação, Psicologia Educacional, História da Educação, 
Higiene Escolar e Puericultura, Metodologia e Prática de Ensino das seguintes 
disciplinas:

Linguagem (literatura infantil, composição, gramática e ortografia); 
Matemática; 
Desenho e trabalhos manuais, Orientação e Instituições Escolares, Técni-

cas de Pesquisa e Medidas Educacionais, Organizações e Administração Esco-
lar (São Paulo, 1947, p.57, grifos meus).
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Apesar de a Lei Orgânica do Ensino Normal ter estabelecido um pa-
drão de organização para os cursos de formação de professores primários 
no território nacional, o estado de São Paulo teve organização bastante 
diferenciada. Essa diferenciação se deveu, como aponta Campos (1987), à 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 18 de setembro 
de 1946, a qual, em seu artigo 171, título IV, Capítulo II, previa que: “[...] 
Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino. Pa-
rágrafo único – Para o desenvolvimento desses sistemas a União cooperará 
com auxílio pecuniário, o qual, em relação ao ensino primário, provirá do 
respectivo Fundo Nacional” (Brasil, 1946, s.p.). 

Em relação à criação da matéria “Literatura infantil”, embora tenha 
sido uma iniciativa isolada, que remete até à ideia de uma “experiência”, o 
ensino da literatura infantil, ofertado por meio dessa matéria, foi-se expan-
dindo na década seguinte, conforme se foi expandindo a criação de novos 
Institutos de Educação no interior do estado. 

A expansão do ensino da literatura infantil no estado de 
São Paulo: os novos Institutos de Educação 

A partir da década de 1950, tendo em vista a experiência modelar do 
Instituto de Educação Caetano de Campos, passou a ser publicada um 
conjunto de leis que, entre 1951 e 1967, foram responsáveis pela criação 
de novos Institutos de Educação ou pela transformação de antigas Escolas 
Normais do interior do estado em Institutos de Educação. 

Após a transformação, em 1933, da Escola Normal da Praça da Repú-
blica em Instituto de Educação Caetano de Campos, as primeiras Escolas 
Normais transformadas em Instituto de Educação foram: a Escola Normal 
Padre Anchieta, situada na capital paulista; e a Escola Normal e Ginásio 
Estadual Carlos Gomes” situada em Campinas-SP, ambas no ano de 1951 
(Labegalini, 2009). 

Com a transformação dessas Escolas Normais em Instituto de Edu-
cação, elas passaram a ser organizadas de modo idêntico ao Instituto de 
Educação Caetano de Campos, o que significou, entre outros, a instituição 
da matéria “Literatura infantil” nos Cursos Normais e nos cursos de Ad-
ministradores Escolares desses Institutos. 
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Conforme dados apresentados por Labegalini (2009), durante a década 
de 1950, foram transformados em Institutos de Educação 53 Escolas Nor-
mais paulistas, as quais se encontravam distribuídas pelo interior, litoral e 
capital do estado. 

Em relação ao funcionamento desses novos Institutos, ficou assegurado 
que os alunos matriculados anteriormente à transformação das Escolas 
Normais em Institutos de Educação podiam terminar o curso que haviam 
iniciado. Assim, os que haviam se matriculado no curso pré-normal e/ou o 
curso de formação profissional do professor primário poderiam concluir o 
Ensino Normal com base nesse modelo de formação de professores, o que 
possibilita presumir que a expansão do ensino da literatura infantil não 
ocorreu imediatamente após a criação dos novos Institutos de Educação. 

A fim de apresentar quais Escolas Normais foram transformadas em 
Instituto de Educação, com base em Labegalini (2009), sintetizo, no Qua-
dro 4, a relação dessas Escolas, o ano de transformação e a lei responsá-
vel por essa transformação. Destaco que, nesse quadro, apresento apenas 
informações relativas às Escolas Normais que foram transformadas em 
Instituto de Educação entre 1951 e 1956, tendo em vista que em 1957 o En-
sino Normal paulista passou por uma nova reforma, a qual extinguiu essa 
diferenciação de currículo entre Escolas Normais e Institutos de Educação.

 
Quadro 4 – Escolas Normais transformadas em Institutos de Educação, entre 1951 e 1956

Nome do Instituto Localidade Data 
Transformação

Legislação

Instituto de Educação Carlos Gomes Campinas 21/12/1951 Lei n. 1.416

Instituto de Educação“Padre Anchieta São Paulo-SP 28/12/1951 Lei n. 1.537

Instituto de Educação Peixoto Gomide Itapetininga 07/08/1953 Lei n. 2.218

Instituto de Educação Cardoso de 
Almeida

Botucatu 07/08/1953 Lei n. 2.218

Instituto de Educação Ernesto Monte Bauru 07/08/1953 Lei n. 2.218

Instituto de Educação Monsenhor 
Gonçalves

São J. do Rio 
Preto

07/08/1953 Lei n. 2.218

Instituto de Educação de Ribeirão 
Preto

Ribeirão Preto 07/08/1953 Lei n. 2.218

Continua
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Instituto de Educação Torquato 
Caleiro

Franca 07/08/1953 Lei n. 2.219

Instituto de Educação de Pirassununga Pirassununga 07/08/1953 Lei n. 2.220

Instituto de Educação Álvaro Guião São Carlos 07/08/1953 Lei n. 2.221

Instituto de Educação Cons. Rodrigues 
Alves

Guaratinguetá 07/08/1953 Lei n. 2.222

Instituto de Educação Barão de Suruí Tatuí 07/08/1953 Lei n. 2.223

Instituto de Educação Sud Mennucci Piracicaba 07/08/1953 Lei n. 2.224

Instituto de Educação Leônidas do 
Amaral Vieira”

Santa Cruz do 
Rio Pardo

07/08/1953 Lei n. 2.218

Instituto de Educação de Jaú Jaú 20/10/1953 Lei n. 2.336

Instituto de Educação Fernando Costa Presidente 
Prudente

20/10/1953 Lei n. 2.337

Instituto de Educação Dr. Francisco 
Tomaz Carvalho

Casa Branca 03/11/1953 Lei n. 2.366

Instituto de Educação de Jundiaí Jundiaí 29/12/1953 Lei n. 2.449

Instituto de Educação Bento de Abreu Araraquara 05/01/1954 Lei n. 2.490

Instituto de Educação de Mogi das 
Cruzes

Mogi das 
Cruzes

28/12/1954 Lei n. 2.929

Instituto de Educação Santo Amaro São Paulo-SP 13/11/1956 Lei n. 3.594

Fonte: Labegalini (2009). 

Dos 53 Institutos de Educação que passaram a funcionar no estado de 
São Paulo na década de 1950, conforme os dados apresentados no Quadro 
4, 23 passaram a funcionar entre 1951 e 1956. E desses 23 institutos, 16 
deles passaram a funcionar no ano de 1953. Apenas um Instituto de Educa-
ção não resultou de transformação de uma Escola Normal: o Santo Amaro, 
criado em 1956, na capital paulista. Desse modo, no período compreendido 
entre 1951 e 1956, foram transformadas em Institutos de Educação 22 Es-
colas Normais e foi criado um novo Instituto de Educação.

A partir desses dados, é possível afirmar que o ensino da literatura in-
fantil se deu de modo mais efetivo no estado de São Paulo a partir de 1956. 
Considerando que o ano de 1953 foi o ano em que se criou o maior número 
de Institutos de Educação no estado de São Paulo, as primeiras matrículas 
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no Curso Normal, com organização idêntica do Instituto de Educação Ca-
etano de Campos, ocorreram partir de 1954. Como a matéria “Literatura 
infantil” era ministrada no 3º ano desse curso, somente a partir de 1956 é 
que o ensino da literatura infantil se expandiu para outros Institutos. 

Da criação de uma matéria de ensino, às iniciativas de 
“concretização” do ensino da literatura infantil 

Mesmo a matéria “Literatura infantil” tendo sido criada, no estado de 
São Paulo, em 1947, os programas de ensino que vigoravam nessa época 
não eram condizentes com o conjunto de matérias estabelecido pelo Decre-
to estadual n. 17.698, de novembro de 1947, para o Instituto de Educação 
Caetano de Campos. 

Depois da reforma promovida por esse Decreto de 1947, somente em 
1954 é que foram publicados novos programas de ensino, que atendiam às 
mudanças ocorridas com essa reforma. Até então, permaneceu em vigor 
o documento Programmas das escolas normaes, publicado em 1938, e que 
continha as prescrições relativas às matérias de ensino dos cursos Normais, 
da década de 1930. 

Visando adequar as orientações relativas ao que ensinar em cada ma-
téria, coerentemente com a reforma promovida pelo Decreto estadual de 
1947, o Departamento de Educação do estado de São Paulo fez publicar, 
em 1954, o documento Programas das escolas normais e instruções metodo-
lógicas. Esse documento foi elaborado pela Chefia de Serviço do Ensino 
secundário “[...] para servir de base ao ensino nos cursos pré-normal e de 
formação profissional do professor primário daqueles estabelecimentos de 
ensino no Estado de São Paulo” (São Paulo, 1954, p.3). Embora o Decre-
to de 1947 previsse organização diferente entre os cursos oferecidos nas 
Escolas Normais e o curso oferecido no Instituto de Educação Caetano de 
Campos, os programas de ensino de 1954 não fazem menção às matérias de 
ensino específicas do Curso Normal desse Instituto.

Apesar disso, logo após a criação da matéria “Literatura infantil” no 
Curso Normal do Instituto de Educação Caetano de Campos, começaram a 
circular no estado de São Paulo alguns manuais de ensino, os quais contêm 
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capítulos destinados ao “ensinar a ensinar” literatura infantil em cursos de 
formação de professores. 

Ao todo, entre 1947 e 1956, foram publicados três manuais de ensino 
com capítulos sobre literatura infantil. Desses três, dois são manuais de 
metodologia da linguagem e um é manual mais geral, de prática de ensino. 

Possivelmente essas propostas iniciais de “concretização” do ensino 
da literatura infantil na formação de professores se derm sob o formato 
de capítulos de livros porque, nesse período, também o espaço reservado 
ao ensino da literatura infantil era bastante restrito. Apesar de contar com 
duas horas-aula semanais no 3º ano do Curso Normal, como muitas outras 
matérias, essa se restringia ao currículo de um Instituto. 

Cabe destacar que o fato de dois, dos três capítulos sobre literatura infan-
til, constarem em manuais de metodologia da linguagem pode estar asso-
ciado à situação de que a matéria “Literatura infantil” integrava o conjunto 
das matérias da Cadeira “Português”.

A primeira “concretização” brasileira para o ensino da 
literatura infantil: Metodologia da linguagem (1949), de 
J. Budin

A primeira proposta de “concretização” do ensino da literatura infantil 
foi publicada no Brasil em 1949, sob a forma de capítulo, contido no ma-
nual Metodologia da linguagem: para uso das escolas normais e institutos de 
educação,9 de Janetta Budin, publicado pela Companhia Editora Nacional 
(SP).10 

Nascida em 14 de dezembro de 1914, no Rio Grande do Sul, Budin se 
diplomou, em 1937, em Letras pela Escola de Filosofia da Universidade 
do Distrito Federal. Budin passou a atuar como professora catedrática do 

 9 Para informações mais detalhadas sobre Metodologia da linguagem, de J. Budin, ver Sales 
(2009) e Mortatti (2014). 

 10 A Companhia Editora Nacional foi fundada em 1925, por Octalles Marcondes Ferreira e 
José Bento Monteiro Lobato, tendo se destacado especialmente na produção e livros didá-
ticos. Após o falecimento de Octalles Marcondes Ferreira, em 1973, a Companhia Editora 
Nacional passou ao controle do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e, 
posteriormente, foi adquirida pelo Ibep. Entre as décadas de 1950 e 1960, a Nacional gozou 
do status de uma das editoras mais bem-sucedidas do Brasil (Hallewell, 2005).
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Instituto de Educação do Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1953, quan-
do faleceu precocemente, aos 39 anos (Sales, 2009). No período em que 
atou no Instituto de Educação do Distrito Federal, foi responsável pelas 
matérias “Língua portuguesa” e “Literatura” do Curso Normal e do Curso 
Secundário Ginasial (Sales, 2009). 

Nesse período em que atuou como professora no Instituto de Educa-
ção do Distrito Federal, Budin teve publicados outros manuais de ensino, 
todos relacionados ao ensino de língua, linguagem e literatura. O primeiro 
manual que teve publicado foi Metodologia da linguagem, em 1949. Na se-
quência, em 1951, teve publicado, em coautoria com Silvio Elia, Compêndio 
de Língua e Literatura: Gramática – Literatura – Antologia e, em 1953, teve 
publicado três volumes de Compêndio de Língua e Literatura: para uso das 
Escolas Normais, Institutos de Educação, Faculdades de Filosofia e alunos 
do Colegial (Sales, 2009). 

Com relação à Metodologia da linguagem, publicado em 1949, pela 
Companhia Editora Nacional (SP), além de ser o primeiro manual de ensi-
no escrito por Budin, trata-se também do primeiro manual específico para o 
ensino de linguagem publicado no Brasil (Mortatti, 2014). Sua elaboração, 
como indicam aspectos de sua configuração textual, decorreu da atuação de 
Budin como professora da área da linguagem no Curso Normal e no Curso 
Secundário Ginasial no Instituto de Educação do Distrito Federal. 

Além de ter resultado da atuação de Budin, como professora no Institu-
to de Educação do Distrito Federal, é possível pressupor que a elaboração 
de Metodologia da linguagem (1949) também tenha tido como base a atua-
ção e/ou produção escrita de outras três professoras desse Instituto, a saber, 
a poetisa e também professora Cecilia Meireles e as professoras de literatura 
infantil do Instituto de Educação do Distrito Federal Elvira Nizinski e 
Maria Reis Campos, para quem Budin dirige seus agradecimentos, pelas 
“[...] aulas, apostilas e resumos [que] tanto me ajudaram neste trabalho” 
(Budin, 1949, agradecimentos). 

Um aspecto importante sobre esse manual é que ele foi elaborado com 
base no programa de linguagem do Curso Normal do Instituto de Educação 
do Distrito Federal. Apesar disso, ele foi publicado por uma editora pau-
lista, a Companhia Editora Nacional, e seus aspectos estruturais-formais 
permitem compreender que o objetivo da autora era que esse manual fosse 
de uso em qualquer Escola Normal ou Instituto de Educação do país. Por 
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essa razão, ele circulou em outros estados, especialmente São Paulo, onde 
pude encontrar exemplares em quase todos os acervos de antigas Escolas 
Normais e Institutos de Educação a que tive acesso. 

Ainda em relação à circulação desse manual, é possível afirmar que ele 
teve uma tiragem significativa para esse tipo de livro e para a época, pois, 
entre os exemplares a que tive acesso, um deles contém numeração de im-
pressão acima de 5.000. Isso possibilita afirmar que teve, pelo menos, 6.000 
exemplares impressos em sua 1ª edição. 

Em relação à organização do conteúdo, esse manual foi dividido em sete 
unidades, as seis primeiras referentes à 2ª série do Curso Normal e a última 
referente à 3ª série desse curso. A primeira unidade trata da origem da lin-
guagem, suas formas, natureza e função; a segunda unidade trata da relação 
entre a criança e a linguagem; a terceira unidade trata dos fundamentos 
metodológicos do ensino da linguagem; a quarta unidade trata do ensino da 
leitura e da escrita; a quinta unidade trata do ensino da composição; a sexta 
unidade trata do ensino da ortografia e da gramática; e a sétima unidade 
trata do ensino da literatura infantil. 

Essas sete unidades, ao todo, constituem 168 páginas, das quais as 43 
últimas são sobre literatura infantil. 

Figura 1 – Capa de Metodologia da linguagem (1949), de J. Budin
Fonte: Acervo do GPHELLB.
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A unidade sete, que trata das questões relativas ao “ensinar a ensinar” 
literatura infantil está organizada em cinco tópicos, a saber: “a) Conceito da 
literatura infantil: seu objetivo, valor da compreensão e conclusões gerais”; 
“b) A Literatura infantil: finalidades didáticas, gêneros preferidos, requisi-
tos do livro e maneira de fichá-lo”; “c) Relações da literatura folclórica com 
a literatura infantil. Os contos populares: origem, característica, interpre-
tação”; “d) A literatura infantil tradicional e moderna”; e “e) O ensino da 
literatura infantil”. 

Ao final de cada um desses tópicos, Budin (1949) apresenta um roteiro 
de questões, intitulado “Sugestões para trabalhos”, que varia de três a 14 
questões, e uma relação de livros recomendados para aprofundamento nos 
assuntos de que ela trata. 

No primeiro tópico – “a) Conceito da literatura infantil: seu objetivo, 
valor da compreensão e conclusões gerais” – Budin (1949) define literatura 
como um tipo de arte expressa por meio das palavras. Para ela, a literatura 
constitui “[...] instrumento de cultura, de aquisição de conhecimentos, de 
aperfeiçoamento do caráter, do gôsto artístico, da socialização” (Budin, 
1949, p.125). Por isso, o objetivo de ensiná-la na escola decorre da necessi-
dade de desenvolver o gosto e interesse da criança pela “boa” literatura com 
base, sobretudo, na recreação. 

Budin (1949) afirma que, por muito tempo, perdurou na prática dos 
professores a ideia de que quando se ensina literatura o enfoque deve ser 
a aprendizagem da “boa poesia” e da “boa prosa”. Contrária a essa com-
preensão, ela defende que a prática de ensino da literatura deve visar ao 
enriquecimento da experiência, pois, por meio dela, “[...] a criança entra 
em contato com variadas e úteis experiências, interpretações de modos de 
vida, visão de características humanas e tôdas as suas relações” (Budin, 
1949, p.126).

A partir disso, Budin (1949) detém-se à explicação das finalidades di-
dáticas dos gêneros literários, os tipos de textos preferidos das crianças e os 
requisitos a que esses livros devem atender. 

Em relação às finalidades didáticas da literatura infantil, o ponto central 
é que esse gênero literário se constitua num: 

[...] meio de “oferecer à criança um rico tesouro de nobres pensamentos e belas 
formas de expressão na língua materna” e “abrir amplos horizontes à inteli-
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gência e ao coração dos alunos, fazendo que estes prezem e compreendam os 
ideais e valores mais puros do seu povo e da humanidade, como se refletem na 
história, na lenda, no conto e na poesia” (Budin, 1949, p.129). 

Com base nessa finalidade mais ampla, Budin (1949) apresenta vários 
“princípios gerais” do ensino de literatura infantil, que correspondem ao 
detalhamento das finalidades didáticas desse gênero literário. No âmbi-
to desses “princípios”, destacam-se: utilização de métodos e materiais 
que auxiliem a criança a vivenciar a experiência literária; a literatura deve 
ser vista como atividade criadora; o material a ser oferecido para a leitura 
deve ser fonte de prazer; o professor deve solucionar as dificuldades que 
os alunos encontram na hora da leitura; as informações sobre autor e obra 
não significam nada no processo de “reviver” experiências pela leitura; a 
criança deve ter a oportunidade de expressar suas ideias a partir da leitura; 
não é indispensável que o aluno perceba o conteúdo moral da história; a 
análise do tema da história não tem utilidade se estiver a serviço do ensino 
elementar; a memorização espontânea contribui para formação do gosto; 
os resumos escritos e orais de livros conhecidos são “enormes” vantagens; 
quando possível, a poesia deve ser acompanhada de música; recomenda-
-se aplicar testes de literatura, para verificar o que a criança pensa sobre as 
personagens e as situações narradas; e se deve incentivar a familiarização da 
criança com “boas” fontes da literatura infantil (Budin, 1949). 

Budin (1949) se detém a como orientar a escolha do livro a ser utilizado 
na escola. Para ela, esse é um problema de “vital importância”, pois é pre-
ciso “[...] ter certeza de que se trata de bom material, pois não há lugar para 
literaturas sentimentais, de caráter vulgar e barato” (Budin, 1949, p.131). 
Como forma de identificar os bons e adequados livros para as crianças, ela 
recomenda como ponto de partida o “mérito literário”. Além disso, sinteti-
za informações de algumas publicações relacionadas às escolhas de leituras 
por parte das crianças, como forma de melhor orientar os futuros professo-
res na escolha dos livros. São elas: o livro Interest Factors in Primary Rea-
ding, de Miss Dunn; o documento Scientific Determination of the Content 
of the Elementary School Course in Reading; o livro A Study of Children’s 
Interests in Poetry, de Mac-Intosh; o livro A Study of Children’s choice in 
prose, de Garnett; e o livro Children’s Reading, de Termann e Lima.
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Em relação aos requisitos gerais que os livros de literatura infantil devem 
conter, Budin (1949) apresenta quatro, a saber: assunto bem tratado, com 
linguagem correta; livros agradáveis e interessantes, cujos assuntos e for-
mas sejam capazes de prender a atenção do leitor; livro que não prejudique 
a boa formação moral do aluno; e livros que tenham “predicados” literários, 
com boa “feitura” material e artística. 

Budin (1949) também busca problematizar as relações entre esse gê-
nero literário e o folclore. Para ela, a literatura infantil pode ser culta ou 
folclórica. No caso da literatura folclórica, se trata basicamente dos contos 
populares, os quais, ligados à tradição oral e construídos em torno do mito, 
oferecem ao leitor o “[...] genuíno sabor primitivo, a beleza sem atrativos, o 
tôsco encanto da palavra que brotou do coração e não sofreu polimento de 
espécie” (Budin, 1949, p.136). 

A partir do entendimento de que a literatura infantil tem a sua forma pri-
meira no folclore, essa professora estabelece uma distinção entre literatura 
infantil “tradicional” e literatura infantil “moderna”. A literatura infantil 
“tradicional” é decorrente dos contos populares, não originalmente escrito 
para crianças, mas que se identificam com o gosto infantil. Já a literatura 
infantil “moderna” se originou no século XVIII, sobretudo depois dos 
estudos de Jean Jacques Rousseau, como uma literatura escrita intencional-
mente para a criança. Com isso, Budin (1949) elenca alguns dos principais 
nomes de escritores ingleses, franceses, espanhóis, italianos e brasileiros 
da chamada literatura infantil “moderna”. Entre esses nomes, estão: em 
inglês, Jonathan Swift, Daniel Defoe, Lewis Caroll e Oscar Wilde; em fran-
cês, Condessa de Ségur e Júlio Verne; em espanhol, Miguel de Cervantes; 
em italiano, Carlo Collodi e Edmundo de Amicis; e em português, Montei-
ro Lobato, Viriato Correia, Olavo Bilac, Malba Tahan, Hildebrando Lima, 
Tales de Andrade e Lúcia Miguel Pereira. 

Budin (1949) também propõe uma forma de destinação dos livros, con-
forme a faixa etária das crianças. Essa proposição é por ela assim feita: até 7 
anos, crianças que não sabem ler, livros de estampas, histórias em quadri-
nhos, com títulos e “dizeres” grandes, com letras espaçadas, que tratam de 
cenas de contos de fadas, da vida diária e de fábulas; dos 7 aos 8 anos, livros 
iguais ao do primeiro grupo, porém, com textos mais extensos; dos 8 aos 
9 anos, livros com bastante ilustrações, com histórias sobre a vida real ou 
contos de fadas, fábulas, lendas, vidas de animais e poesias curtas; dos 9 aos 
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10 anos, livros do “tipo normal”, com algumas ilustrações, que tratem de 
novelas, viagens, mitologia e histórias bíblicas; dos 12 aos 16 anos, mesmos 
livros recomendados às crianças entre 9 e 10 anos, porém com nível mais 
elevado; e dos 16 aos 18 anos, livros da literatura para adultos (Budin, 1949). 

Para concluir, Budin (1949) se centra na caracterização do ensino da 
literatura infantil e explica que, muitas vezes, os professores não observam 
que o texto literário é um “laboratório”. Por isso, o que se deve buscar numa 
aula de literatura é “[...] o mesmo que se busca no cinema ou no teatro: ale-
gria, emoção, sentimento, entusiasmo...” (Budin, 1949, p.164). Não basta 
ao professor colocar o livro diante da criança, é essencial que ele ensine a 
importância da leitura os alunos, quando lhes oferta um livro. Por isso, as 
atividades literárias mais adequadas no ensino da literatura infantil são:

a) leitura oral pelo professor; 
b) leitura oral por crianças aso colegas, individualmente; 
c) leitura oral por crianças aos colegas, em grupo; 
d) leitura livre; 
e) leitura de livros pela classe (leitura silenciosa, seguida de discussão); 
f) comentários sobre obras lidas; 
g) memorização de poesia; 
h) relacionamento de poesia à música; 
i) dramatização, nas quais se consideram três tipos: leitura por crianças a quem 

cabem os diferentes papéis; representação por alunos, que decidem desem-
penhar as diversas partes; representação mediante o emprego de bonecos 
(Budin, 1949, p.166). 

Embora o manual de Budin (1949) não apresente citações literais nem 
mesmo referências bibliográficas ou bibliografia, no caso da unidade 7, na 
qual ela trata de aspectos da literatura infantil, consta uma relação de livros 
a serem consultados. Esses livros são indicados como forma de comple-
mentar as informações que ela apresenta em cada um dos tópicos da unida-
de 7 de seu manual, o que possibilita compreender que se trata também dos 
livros que ela utilizou como base para elaboração de seu manual. Por essa 
razão, apresento, no Quadro 5, a relação dos títulos que ela indica com su-
gestão na unidade VII, com os respectivos autores e os respectivos tópicos 
para os quais ela os recomenda. 
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Quadro 5 – Relação dos textos recomendados para leitura em Metodologia da linguagem (1949)

Titulo do livro 
recomendado para 
consulta

Autor Tópico(s) para o(s) qual (quais) é (são) 
recomendado(s)

Reading and Literature in the 
Elementary school

Mckee “A) Conceito da literatura infantil”
“B) A literatura infantil: finalidades 
didáticas; gêneros preferidos; requisitos do 
livro; maneira de fichá-lo”
“E) O ensino da literatura infantil”

Teaching Composition and 
Literature

Mirrieles “A) Conceito da literatura infantil”
“E) O ensino da literatura infantil”

Enciclopédia e Dicionário 
Internacional 

Jackson 
Editores 

“A) Conceito da literatura infantil”

Escola moderna Maria Reis 
Campos

“B) A literatura infantil: finalidades 
didáticas; gêneros preferidos; requisitos do 
livro; maneira de fichá-lo”
“D) A literatura infantil tradicional e 
moderna”

A literatura infantil Marcel 
Braunschwing

“B) A literatura infantil: finalidades 
didáticas; gêneros preferidos; requisitos do 
livro; maneira de fichá-lo”

“Programa de linguagem” – “B) A literatura infantil: finalidades 
didáticas; gêneros preferidos; requisitos do 
livro; maneira de fichá-lo”
“D) A literatura infantil tradicional e 
moderna”

Didática da Escola Nova Aguayo “B) A literatura infantil: finalidades 
didáticas; gêneros preferidos; requisitos do 
livro; maneira de fichá-lo”
“E) O ensino da literatura infantil”

O folclore João Ribeiro “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

O folclore no Brasil Basílio de 
Magalhães

“C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Introdução ao estudo do 
folclore

Joaquim 
Ribeiro

“C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Através do folclore Gustavo 
Barroso

“C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Minute Myths and Legends Marie Schubert “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

The Golden Bough James G. Fazer “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Bulfinch’s Mythology Bulfinch “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Orpheus Salomon 
Reinach

“C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Continua
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Histoire des réligions Denis Saurat “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Contes des fées Perrault, Mme. 
D’Aulnoy e 
outros

“C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

India – la subidura de sus 
leyendas

José Mora 
Garnido y 
Manual Garcia 
Miranda

“C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Las mil y uma noches Golland (trad. 
para espanhol 
Pedro Pedroza 
y Paíz)

“C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Obras com as coletâneas de 
Grimm e Andersen

– “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

La Mythologie Primitive Lévy-Bruhl “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Os deuses do Olimpo e 
heróis da Grécia antiga

João de Barros “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Les contes populaires Gédeon Huet “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

La mitologia comparada Edição 
Larousse

“C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

La mentalité primitive Lévy-Bruhl “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

El desarrollo espiritual del 
niño

Carlos Bühler “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Díoses, mitos y heroes de la 
humanidad

M. Ciges 
Aparicio y F. 
Peyro Carrio 

“C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

Manual de folk-lore P. Saintyves “C) Relações da literatura folclórica com a 
literatura infantil”

História da literatura geral A Peixoto “D) A literatura infantil tradicional e 
moderna”

Dicionário universal de 
literatura

Henrique 
Perdigão

“D) A literatura infantil tradicional e 
moderna”

El mundo poético infantil Fryda Schultz 
de Mantovani

“E) O ensino da literatura infantil”

Directing Language Power in 
the Elementar School

Thommer and 
Regan

“E) O ensino da literatura infantil”

Fonte: Budin (1949).

Como se pode observar pelo Quadro 5, a maior parte dos livros sobre 
literatura infantil ou ensino de leitura recomendados por Budin (1949) se 
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trata de livros estrangeiros. Entre eles, o que ela mais vezes mencionou foi 
Reading and Literature in the Elementary School, Mckee.

Além de recomendar livros cujos títulos indicam questões sobre o ensi-
no da leitura e da literatura, Budin (1949) recomenda livros mais ligados ao 
campo educacional, como: A escola moderna, de Maria dos Reis Campos, e 
Didática da Escola Nova, de Miguel Aguayo. 

Ao observar os títulos dos livros que essa professora recomenda, é pos-
sível notar que, apesar de a produção sobre literatura infantil, à época, estar 
em vias de se sistematizar, essa autora não faz menção a nenhum texto de 
autoria de brasileiro que trata especificamente da literatura infantil. Desse 
modo, é possível presumir que Budin (1949), por restrição de acesso ou por 
desconhecer a produção sobre literatura infantil da época, toma como base 
para formular sua proposta de ensino da literatura infantil os livros estran-
geiros sobre o assunto. 

O ensino da literatura infantil segundo Orlando Leal 
Carneiro: Metodologia da linguagem (1951)

Em 1951, Orlando Leal Carneiro teve publicado um manual de ensino 
também intitulado Metodologia da linguagem,11 pela Editora Agir (RJ).12 

Nascido em 1893, Orlando Leal Carneiro atuou como professor cate-
drático de Metodologia da linguagem junto ao Instituto de Educação do 
Distrito Federal e atuou como professor de Pedagogia junto à Universidade 
Católica. Além desses cargos, foi chefe de Distrito Educacional da Prefei-
tura do Distrito Federal. Faleceu em 1977, aos 84 anos de idade.

Metodologia da linguagem (1951) foi publicado, conforme consta na ore-
lha da capa e quarta capa, em decorrência da expansão do Ensino Normal 
pelo Brasil, especialmente após a promulgação da Lei Orgânica do Ensino 
Normal. Com o objetivo de colaborar com as discussões sobre o ensino da 

 11  Para informações mais detalhadas sobre Metodologia da linguagem (1951), de Orlando Leal 
Carneiro, ver Galuzzi (2006) e Mortatti (2014).

 12  A Agir – Livraria e Editora Artes Gráficas Reunidas S.A, foi fundada por Cândido Guinle 
de Paula Machado e, apesar de sua data de fundação ser desconhecida, foi possível localizar a 
informação de que ela “cerrou” suas portas no ano de 1990, mesmo tendo sido, segundo Hal-
lewell (2005), uma das editoras mais bem administradas de toda a história editorial brasileira.
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linguagem nos diferentes Institutos de Educação e Escolas Normais que 
se criavam no país, à época, a Editora Agir lançou a coleção “Biblioteca de 
Cultura Pedagógica”, cujo primeiro volume é Metodologia da linguagem 
(1951), de Orlando Leal Carneiro. 

Ainda na orelha da capa e quarta capa desse manual, consta a seguinte 
informação: “Pela primeira fez, surge uma sistematização dos problemas 
da Literatura Infantil e o estudo da evolução no ensino da Linguagem, 
no mundo e no Brasil, é um outro traço de originalidade de sua utilíssima 
obra didática” (Carneiro, 1951, orelha). Apesar de esse não ser o primeiro 
manual que apresenta uma sistematização a respeito do ensino da literatura 
infantil, esse é um ponto utilizado pela Editora Agir para despertar o inte-
resse dos professorandos por esse manual. Isso possibilita compreender, de 
certo modo, que as questões sobre literatura infantil faziam falta e que cha-
mavam a atenção de normalistas e outros públicos afins, tanto que servia 
como forma de propaganda. 

Em relação à organização desse manual, a sua 1ª edição, publicada em 
1951, está dividida em cinco partes, que totalizam 11 unidades. A primeira 
parte – “Fundamentos filosóficos da linguagem” – contém apenas uma 
única unidade, que trata da conceituação da linguagem. A segunda parte 
– “Fundamentos psicológicos da linguagem infantil” – também contém 
apenas uma unidade, que trata relação entre criança e linguagem. A tercei-
ra parte – “Objetivos e fundamentos históricos do ensino da linguagem” 
– também só conta com uma unidade, que trata dos princípios do ensino 
da linguagem. A quarta parte – “Fundamentos psicológicos do ensino da 
linguagem” – contém apenas uma única unidade, que trata dos sentidos da 
linguagem e as anomalias. A quinta e última parte – “Fundamentos meto-
dológicos do ensino da linguagem” – contém sete unidades, das quais uma 
que trata da literatura infantil.

Ao todo, Metodologia da linguagem contém 300 páginas, das quais 44 
são destinadas ao “ensinar a ensinar” literatura infantil. Essa unidade espe-
cífica sobre o ensino da literatura infantil está organizada em nove tópicos, 
nos quais se abordam os seguintes assuntos: conceito de literatura infantil; 
literatura para criança; literatura da criança; importância e requisitos da 
literatura infantil; contos populares; contos de fada; histórias maravilhosas; 
novelas de aventuras; e organização de bibliotecas escolares (Carneiro, 
1951). A final de cada tópico, Carneiro (1951) apresenta um resumo do 
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assunto tratado, um texto ou trecho de texto para leitura, alguns temas para 
discussão e alguns exercícios. 

Esse manual, diferentemente do anterior, teve três edições: a primeira, 
em 1951, a segunda, em 1955, e a terceira em 1959. A segunda e terceira 
edições, conforme consta em seus exemplares, foram revistas e melhora-
das, porém, no que se refere à unidade sobre literatura infantil, não houve 
alterações. 

Figura 2 – Capa de Metodologia da linguagem (1951), de Orlando Leal Carneiro.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

Na unidade “A literatura na escola”, Carneiro (1951) inicia a discussão 
sobre como conceituar a literatura infantil com a afirmação de que a arte 
literária se caracteriza como tal, por ter como principal instrumento a pa-
lavra. Esse professor questiona sobre a existência ou não de uma literatura 
destinada especificamente ao público infantil, ou seja, se existe uma litera-
tura “para” ou “da” criança. 

Para solucionar esse problema, Carneiro (1951) busca amparo na Psi-
cologia infantil, pois, segundo ele, essa é a primeira ciência a mostrar que 
existe uma arte literária “ajustada” ao psiquismo da criança. 

Já então, colocado nesse pé o problema, é possível definir a Literatura infan-
til como sendo a própria “expressão literária em geral” com valores ou caracte-
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rísticas determinadas que se ajustam à evolução mental da criança. Na verdade, 
só na resposta às exigências do psiquismo infantil, encontra-se uma literatura 
infantil, realmente digna dêsse nome, porquanto, de outro modo, há o risco 
de se dar êsse nome a banalidades, que não se dirigem à verdadeira alma da 
criança, ou de se não ser entendido pela inteligência infantil. (Carneiro, 1951, 
p.195, grifos do autor) 

Além da literatura infantil escrita “para” a criança, Carneiro (1951) en-
tende que existe uma literatura “da” criança, que “[...] deve ser despertada 
pela leitura e ensinada, dentro do possível, na escola” (Carneiro, 1951, p.195, 
grifos do autor). Carneiro (1951) entende, como Amoroso Lima (1927), 
que ambas as produções literárias, “para” ou “da” criança, constituem o 
que se denomina de “literatura infantil”. 

A partir da definição desse conceito de literatura infantil, ao tratar espe-
cificamente da literatura “para” crianças, Carneiro (1951) afirma que, no 
conjunto dos livros escritos intencionalmente para os pequenos leitores, há 
aqueles de que eles gostam, a chamada “boa” literatura infantil, e os livros 
de que esses pequenos leitores não gostam, a chamada “má” literatura in-
fantil. No entanto, a “[...] má literatura infantil que não deleita a criança, 
é, todavia, a mais numerosa. Não basta querer escrever para a criança, é 
preciso poder” (p.197-198). 

No âmbito do que denomina “má” literatura infantil, Carneiro (1951) 
identifica como principais problemas o tratamento da criança com excesso 
de puerilidade e um tom moralizador, convertido em certa obsessão. Em 
relação à “boa” literatura para crianças, esse professor identifica que os 
principais requisitos são: o “movimento” e a “melodia; a simplicidade 
poética; a graça; a fantasia; a ação rápida; a clareza; o vigor; a emoção; e a 
vivência (Carneiro, 1959). 

Em relação à literatura “de” crianças, citando trechos do texto de Alceu 
Amoroso Lima (1927), Carneiro (1951) afirma que, dada a dificuldade dos 
adultos em escrever satisfatoriamente para as crianças, “modernamente” 
se aceitava a literatura escrita pelos pequenos. No entanto, ressalta que não 
são todas as crianças que podem escrever literatura infantil. Para tal em-
preitada, é necessário que demonstrem “espontaneidade” e “imaginação”. 

Carneiro (1951) também propõe uma divisão das publicações voltadas 
às crianças, conforme seus suportes: os jornais, as revistas e os livros infan-
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tis. Especificamente sobre os jornais e as revistas, Carneiro (1951) afirma 
que há alguns autores que condenam essas publicações, sobretudo pela 
alegação de que elas deformam o espírito infantil. Outros autores, contudo, 
defendem os jornais e revistas infantis, por entenderem que essas publica-
ções apresentam “sugestibilidade” incontestável. 

Sobre as publicações em formato de livros, Carneiro (1951) destaca os 
requisitos materiais que esses devem conter, a fim de serem úteis na forma-
ção da criança. Como requisitos materiais, destaca: proporção do tamanho 
e do formato; graça e riqueza das letras; boa encadernação; papel e tinta de 
qualidade; e boas ilustrações.

Assim como Budin (1949), Carneiro (1951) também trata das contribui-
ções dos contos populares (ou contos folclóricos) para a literatura infantil. 
De acordo com esse professor, os contos populares encantam as crianças, 
porque lidam com o maravilhoso, com o imaginário e com o sonho. Para 
Carneiro (1951), o conto popular é poesia, uma poesia maravilhosa, que 
encanta os olhos deslumbrados das crianças e os leva a um mundo de reali-
dades da vida cotidiana. 

No âmbito ainda das considerações sobre os contos populares, Carneiro 
(1951) enfatiza a importância dos contos de fadas. Segundo ele, esses contos 
são importantes na formação do pequeno leitor, pois desenvolvem a ima-
ginação, não “falseiam” a moralidade e não prejudicam a sua boa índole. 
Ainda que alguns “adversários” dos contos argumentem que esse tipo de 
texto possa causar confusão no espírito infantil, corromper o sentimento de 
verdade e ameaçar um desajuste na criança, Carneiro (1951) os considera 
essenciais para o desenvolvimento dos leitores menores, pois se trata de 
estímulo à imaginação e às demais faculdades mentais. 

Carneiro (1951) também aborda algumas questões das histórias ma-
ravilhosas, que se trata de uma denominação mais geral, para se referir às 
narrativas que lidam com o “imaginismo”, com o maravilhoso. Por isso, 
para ele, os contos de fada são um dos tipos de histórias maravilhosas, pois 
contemplam encantamento, ambiente vago, semelhança com o sonho, mo-
tivações variadas, técnica especial de exposição dos fatos e triunfo fácil das 
personagens (Carneiro, 1951). Por conter essas características, Carneiro 
(1951) afirma que as histórias maravilhosas corroboram para o desenvol-
vimento das “faculdades infantis”, estimulam a imaginação e provocam 
encantamento. 
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Com relação às novelas de aventura, Carneiro (1951) explica que se 
relacionam a uma fase do desenvolvimento infantil chamado de “robin-
sionismo”. Esse professor explica que, conforme tese da Psicologia, o 
desenvolvimento infantil passa por três fases: a do “imaginismo”, a do 
“robinsionismo” e a do “realismo”. As histórias maravilhosas e os contos 
de fada pertencem ao período do “imaginismo”. Já as novelas e histórias 
de aventuras correspondem à fase do “robinsionismo” e ao início do pensa-
mento racional. 

Em relação à denominação da segunda fase do desenvolvimento do psi-
quismo infantil de “robinsionismo”, Carneiro (1951) explica que a utiliza 
com base em um autor chamado Bühler. Para esse autor, essa fase é assim 
chamada porque o livro Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, corresponde ao 
tipo de leitura apropriada nessa fase do desenvolvimento do psiquismo in-
fantil. Carneiro (1951) completa que: “É nessa época que a criança se sente 
mais adaptada à realidade, com o pensamento lógico já em pleno desenvol-
vimento, com grande interêsse pelas fitas de mocinho e menos interêsse 
pelas fadas, bruxas e encantamentos” (p.227). 

No âmbito das novelas e histórias de aventuras, Carneiro (1951) faz uma 
distinção entre novelas e história heroicas, novelas e contos de viagens e his-
tórias universais, nacionais e regionais. As novelas e histórias heroicas são 
as que têm certo fundamento na realidade histórica. As novelas de viagens 
são as que misturam sonho e realidade. E as histórias universais pertencem 
à realidade histórica e relatam, por vezes, acontecimentos de nossa época. 

Sobre a poesia, Carneiro (1951) explica que, à época, havia um movi-
mento contrário a esse tipo de literatura, por se considerar o gênero lírico 
inacessível às crianças. No entanto, para ele, a literatura escrita em versos é 
extremamente recomendável para o público infantil, pois a poesia se apro-
xima da tradição oral e da constituição da linguagem.

É evidente que a poesia didática já é por si um argumento a favor da poesia 
na escola, mas é necessário acentuar que a poesia, qualquer que ela seja, sendo 
verdadeira poesia, tem um valor em si e é fundamento de uma educação estética. 

O verso, por mais livre que seja, disciplina e o poeta acha (trouver é parte de 
trovador) proporções, harmonias e equilíbrios. 

E se o pensamento estimula e se as idéias se interpenetram, por que não se 
transmitirão sentimentos de harmonias e de proporções?
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Nada mais poético que a infância e nada mais infantil que a poesia, porque 
a criança é criadora e o poeta não cria sem inocência (Carneiro, 1951, p.233, 
grifos do autor). 

Carneiro (1951) também aborda algumas questões sobre a organização 
de bibliotecas escolares e explica que, por biblioteca escolar, entende o con-
junto de todos os livros existentes na escola e que podem ser manuseados 
por crianças. Com isso, enfatiza a necessidade de os professores saberem 
diferenciar, no acervo de uma biblioteca, os livros didáticos dos livros de li-
teratura infantil, pois os livros didáticos são para leitura em classe e os livros 
de literatura infantil são para serem emprestados, para leitura em casa, na 
escola, ou em horário especial. 

Com base em texto de Lorenzo Luzuriaga,13 Carneiro (1951) afirma que 
a biblioteca escolar tem dupla finalidade: “De um lado deve contribuir para 
despertar o interêsse das crianças pelos livros, pelas leituras livres e espon-
tâneas [...]; de outro, há de servir de complemento e afirmação do trabalho 
docente do professor, mediante as leituras complementares que este indi-
que” (Carneiro, 1951, p.236). 

Com relação aos princípios de organização de uma biblioteca escolar, 
Carneiro (1951) entende que essa é tarefa simples. Para tal empreitada, 
afirma que se podem tomar como base livros doados pelos alunos, pro-
fessores ou “beneméritos de ensino”. Após reunir esses livros, Carneiro 
(1951) sugere dividi-los em seções, conforme as faixas etárias das crianças: 
“[...] uma para crianças de 7 a 9 anos; outra para crianças de 10 a 12 anos e, 
finalmente, outra para crianças de 13 a 15 anos e antigos alunos” (Carneiro, 
1951, p.236). 

Apesar de considerar a organização de uma biblioteca escolar tarefa sim-
ples, Carneiro (1951) apresenta alguns problemas que os futuros professo-
res podem encontrar. São eles: aquisição de livros; ordenação e catalogação; 
e difusão e utilização da biblioteca. 

Diferentemente de Budin (1949), Carneiro (1951) apresenta a biblio-
grafia que utilizou como base para a elaboração de seu manual, porém, essa 
bibliografia consta ao final das partes que compõem o manual. Como a 

 13 Carneiro (1951) não apresenta informação sobre qual texto de Lorenzo Luzuriaga utiliza, 
apenas informa que se baseia em texto desse educador. 
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unidade sobre literatura infantil está contida na quinta parte, composta por 
outras sete unidades, não é possível saber quais livros ele utilizou especifi-
camente na unidade sobre literatura infantil. Porém, é possível presumir 
alguns. São eles: A criança, o sonho e os contos de fadas, de Theobaldo Mi-
randa Santos; La educación nueva, de Lorenzo Luzuriaga; artigo “Del mito 
primitivo a la sinfonia tenta”, de Jesualdo Sosa; e Los titanes de la literatura 
infantil, cuja autoria não foi informada. 

Além dessas quatro publicações, é possível que Carneiro (1951) tenha 
tomado como base outros livros para elaborar suas reflexões sobre lite-
ratura infantil, porém, como não há citações literais em seu manual, não 
é possível identificar quais outros livros ou textos ele utilizou para tratar 
desse assunto. 

Outro aspecto que cabe ressaltar aqui em relação a esse manual é a seme-
lhança com o manual de Budin (1949). A unidade sobre literatura infantil 
contida no manual de Carneiro (1951) apresenta forma de organização e 
até mesmo conteúdo bastante semelhantes aos do manual de Budin (1949). 
O único aspecto diferente entre eles é que no manual de Budin (1949) não 
há nenhuma discussão sobre bibliotecas escolares, o que Carneiro (1951) 
apresenta com certo detalhamento. 

Apesar das semelhanças entre as propostas de ensino da literatura infan-
til contidas nos manuais de Budin (1949) e de Carneiro (1951), este último 
não faz nenhuma menção e/ou citação ao manual anterior. Pelo contrário, 
como mencionei, na olha da capa e quarta capa do manual de Carneiro 
(1951) consta a informação esse manual é o primeiro a conter discussão 
detalhada sobre a literatura infantil, ignorando totalmente a publicação do 
manual anterior. 

Esse aspecto é bastante importante, pois ambos os professores atuavam 
no Instituto de Educação do Distrito Federal, em disciplinas correlatas. 
Por isso, é possível presumir que a proximidade de ambos levou Carneiro 
(1951) a não citar o manual de Budin (1949) ou foi uma simples estratégia 
editorial. Fato é que Carneiro (1951) não faz nenhuma menção ao manual 
de Budin (1949), embora trabalhassem na mesma instituição, em áreas 
correlatas. 
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A “concretização” do ensino da literatura infantil segundo 
Antônio d’Ávila: Práticas escolares (1954)

Ainda na década de 1950, foi publicado outro manual de ensino que 
contém um capítulo sobre literatura infantil. Trata-se do terceiro volume de 
Práticas escolares: de acordo com a orientação do ensino primário e curso de 
transição entre o primário e o secundário,14 de Antônio d’Ávila, publicado 
pela Saraiva (SP).15 

Nascido em Jaú-SP, em 1903, Antônio d’Ávila diplomou-se professor 
pela Escola Normal de São Paulo, em 1920. Durante as décadas de 1920 e 
1930, atuou como professor em cidades do interior do estado de São Paulo 
e, a partir de 1931, passou a atuar na capital do estado, como professor de 
Escola Normal Livre (Trevisan, 2003; 2007). 

Além desses cargos, Antônio d’Ávila ocupou importantes cargos na ad-
ministração escolar do estado de São Paulo, tais como: lente de Didática na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Campinas; diretor do serviço 
de Orientação Pedagógica do Departamento de Educação de São Paulo; e 
diretor geral desse Departamento. Em 1989, aos 86 anos de idade, Antônio 
d’Ávila faleceu na cidade de São Paulo (Trevisan, 2003; 2007). 

Concomitantemente à sua atuação profissional, Antônio d’Ávila teve 
publicados diferentes manuais de ensino, sendo o primeiro deles Práticas 
escolares Práticas escolares. Esse manual, dividido em três volumes, teve 
o primeiro deles publicado em 1940. O segundo volume foi publicado em 
1944 e o terceiro, em 1954, todos pela Edições Saraiva (SP). 

Antônio d’Ávila explica no prefácio do terceiro volume de Práticas esco-
lares, no qual está contido capítulo sobre literatura infantil, que a publicação 
desse novo volume decorreu do “generoso acolhimento” dos volumes ante-
riores, os quais, à época, encontravam-se, respectivamente, com seis e quatro 
edições. Desse modo, o objetivo de d’Ávila (1954) com o terceiro volume de 

 14 Para informações mais detalhadas sobre Práticas escolares, ver Trevisan (2003) e Mortatti 
(2014). E, para informações mais detalhadas sobre a vida, formação, atuação profissional e 
produção escrita de Antônio d’Ávila, ver: Trevisan (2003; 2007). 

 15 Segundo Hallewell (2005), a Editora Saraiva foi fundada no ano de 1906, com o nome de Saraiva 
e Cia. Contudo, conforme informações contidas no site dessa editora, ela foi fundada em 1914, 
por Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva. Essa editora, quando foi fundada, centrou-se na publi-
cação de livros da área jurídica e, a partir da década de 1960, passou a diversificar sua atividade 
editorial, tornando-se os livros didáticos seu principal ramo de atuação (Hallewell, 2005).
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Práticas escolares foi “[...] corresponder aos renovados desejos do professo-
rado e de oferecer-lhe mais um volume do livro que lhe foi, segundo parecer 
unânime da crítica letrada pedagógica, de suma e provada utilidade” (p.5). 

Para atender a esse objetivo, d’Ávila (1954) informa que no terceiro volu-
me de Práticas escolares ele buscou ampliar a discussão dos volumes anterio-
res até o ensino secundário e contemplou alguns assuntos da atualidade e de 
interesse geral dos professores. “Assim, trazem estas PRÁTICAS capítulos 
relativos a exames de admissão ao ginásio, referentes às relações entre ambas 
as escolas, à de orientação educacional e profissional, à literatura para jovens 
e crianças, à recreação e processos de estudo” (D’Ávila, 1954, p.5). 

Esses novos assuntos incluídos no terceiro volume de Práticas escolares 
estão organizados em 11 capítulos, todos seguidos de bibliografia. Além 
desses 11 capítulos, contém uma relação de anexos e apêndices. Ao todo, 
esses 11 capítulos, os anexos e os apêndices totalizam 267 páginas. 

Figura 3 – Capa de Práticas escolares (1954), de Antônio d’Ávila.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

O capítulo de Práticas escolares, no qual d’Ávila trata do ensino da lite-
ratura infantil, intitula-se “Literatura infanto-juvenil” e tem 35 páginas. 

Nesse capítulo, esse professor, ao tratar dos aspectos relativos à litera-
tura infantil, parte da ideia de que foi a partir do interesse que os adultos 
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passaram a manifestar em relação à infância, no século XVIII, que decorreu 
a criação de uma produção literária voltada a esse público. Explica que, no 
anseio de os adultos criarem um “novo homem” a partir do conhecimento 
biológico, mental e moral das crianças, “[...] empenharam-se escritores de 
todos os tempos em alimentar o crescimento espiritual, social e moral, com 
o recurso de lições [...] para oferecer à criança nas suas várias idades – como 
substância e fundo da literatura escolar didático-recreativa” (D’Ávila, 
1954, p.212-213). 

Para entender melhor essa literatura, d’Ávila (1954) afirma ser necessá-
rio se debruçar sobre alguns dos aspectos que a constituem como tal. Entre 
esses aspectos, entende que o primeiro é a necessidade de conceituação da 
literatura para crianças e jovens e o segundo a observação de suas finalidades 
e características. 

Com base em texto de Tristão de Ataíde (Alceu Amoroso Lima), que 
apresentei no capítulo anterior, d’Ávila (1954) afirma o seguinte: “A verda-
deira finalidade da literatura infantil, a primordial, é divertir para educar” 
(p.213). Ainda que alguns defendam que a literatura infantil seja apenas 
recreação ou outros insistam unicamente no seu caráter educativo, o con-
ceito mais adequado é o que o compreende essa literatura como “[...] meio 
de educação pelo divertimento [...]” (p.213). Nesse sentido, a ideia de edu-
car “[...] é justamente conduzir tôdas as inclinações naturais à formação do 
homem, [e] deseducar é permitir que essas inclinações levem à deformação 
da personalidade e à dissociação da comunidade” (D’Ávila, 1954, p.213). 

D’Ávila (1954) explica que esse gênero literário se originou da explora-
ção do “campo do maravilhoso”. Foi das fábulas, da fantasia, das fadas, das 
aventuras e das “histórias estranhas” que a literatura infantil construiu seu 
“espírito”. Ele entende também que a organização e a sistematização desse 
gênero literário decorreram de iniciativas ligadas às bibliotecas escolares, 
especialmente a partir de 1926, após importantes inciativas tomadas por 
Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, quando eles estavam à frente da 
direção do ensino paulista e do distrito federal, respectivamente.

Segundo d’Ávila (1954), nas décadas de 1920 e 1930, com a expansão 
das bibliotecas escolares e as ações das Diretorias Regionais de Ensino do 
estado de São Paulo em favor da leitura, preparou-se o terreno para a expan-
são do livro de literatura infantil, o que demandou, então, a necessidade de 
“selecionar” e “depurar” esses livros. 
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Como se havia feito com o livro didático, sentiu-se a necessidade de estabe-
lecer padrões de textos para idades, sexos e leitores de meios sociais diversos, 
definindo-se leitura para a infância, para a meninice, para a adolescência, com 
temas adequados às meninas, ao menino, ao rapaz, leituras para o meio urbano, 
rural, etc. (p.215). 

Para essa “seleção” e “depuração” dos livros de literatura infantil, 
d’Ávila (1954) relata que, em 1936, a Secretaria dos Negócios da Educação 
e da Saúde Pública do estado de São Paulo criou o Catálogo da Biblioteca 
Infantil Modelo para ser distribuído aos diretores de escolas, com o objetivo 
de orientá-los na escolha dos livros para as bibliotecas de suas instituições. 
Com isso, ele destaca os problemas “didático-pedagógicos” desse gênero 
literário, pois para que um livro fosse considerado aceitável, era necessário 
observar algumas questões, tais como: a adequação da linguagem ao públi-
co a que se destina; o nome da obra e das personagens; o uso da ilustração; 
a impressão; e o modo pelo qual o leitor escolhe o livro e a impressão que 
faz dele (D’Ávila, 1954, p.216). Para que os professorandos pudessem se 
aprofundar na compreensão desses problemas, d’Ávila (1954) indica a lei-
tura do artigo “Algo de que as crianças gostam de ler”, de Betti Katzenstein 
e Beatriz de Freitas, publicado em 1941, na Revista do Arquivo Municipal, 
que apresentei no capítulo anterior. 

Na sequência, d’Ávila (1954) aborda o problema da formação ou “de-
formação” dos leitores, causada por esse gênero literário. Na discussão 
desse assunto, ele toma como ponto de reflexão três tipos de textos, os quais 
eram alvos recorrentes de divergência: os contos de fadas, as histórias em 
quadrinhos e as histórias científicas ou romances policiais. 

Com relação aos contos de fadas, explica, com base em Laboulaye, que 
a imaginação proporcionada por esse tipo de texto é uma faculdade tão 
fundamental quanto a razão. Apesar disso, ele entende que outros autores, 
como Eurico Branco Ribeiro, discordam dessa corrente de pensamento, 
porque pensam que os contos de fadas levam as crianças a um mundo irreal, 
ocasionando um erro no espírito infantil. 

No caso das histórias em quadrinhos, informa que as críticas que se fa-
ziam a esse tipo de publicação eram relativas à “substância” das histórias. 
Normalmente, afirmava-se que as histórias em quadrinhos, pelo tema que 
abordavam, eram motivadoras de crimes, de comportamento de “gangste-
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riano” e de ações grosseiras. Embora as críticas com relação às histórias em 
quadrinhos fossem maioria entre os que se ocupavam da literatura infantil, 
d’Ávila (1954) apresenta uma opinião discordante desse problema. Trata-
-se da opinião de Jerônimo Monteiro, expressa em artigo publicado no 
jornal O Estado de S. Paulo, o qual também apresentei no capítulo anterior. 

D’Ávila (1954) explica que, para Monteiro, as histórias em quadrinhos 
não podem ser vistas como “deformadoras” apenas porque tratam de cri-
mes, cenas de violência, bandidos e cenas de ação. Afirma que Monteiro 
entende que tudo isso é exemplo vivo para que a criança aprenda o bem, em 
comparação com o mal. As histórias em quadrinhos ensinam “pela ação”, 
pois são a forma mais eficiente de a criança “gravar” a “[...] vitória do bem, 
da ordem, da lei, do direito” (D’Ávila, 1954, 221.). 

Ainda em relação às histórias em quadrinhos, d’Ávila (1954) apresenta 
uma “palavra justa e serena”, que busca conciliar os efeitos formadores e 
“deformadores” desse tipo de texto. Trata-se do posicionamento tomado 
por Gilberto Freyre. Segundo d’Ávila (1954), esse sociólogo, ao tratar dos 
quadrinhos, “discerniu agudamente” sobre o assunto, propondo “duas 
faces”: a técnica e a “substância”. Com relação à técnica, d’Ávila (1954) 
explica que Freyre afirmava não ser possível “incriminar” as histórias em 
quadrinhos. Nesse aspecto, essas histórias são verdadeiros “[...] instru-
mentos de propagação de ideias e divulgadoras do saber, além de elementos 
recreativos” (D’Ávila, 1954, p.21). Com relação à “substância”, porém, 
d’Ávila (1954) explica que Freyre apresentava algumas críticas, sobretudo 
pela presença maciça de “americanidade de motivos”. 

O último tipo de texto que d’Ávila (1954) aborda para tratar da questão 
da formação ou “deformação” que a literatura infantil representa para o 
leitor é a história científica e/ou romance policial. Segundo esse professor, 
embora houvesse os que defendiam que as histórias científicas ou romances 
policiais fossem prejudiciais aos leitores, sobretudo porque o enredo gira 
em torno de crimes, para outros, como Arthur Leite de Barros Júnior, esse 
tipo de literatura é um dos passatempos mais agradáveis para os jovens.

Em vista desses posicionamentos divergentes, d’Ávila (1954) compre-
ende ser fundamental pensar sobre como orientar as crianças “[...] contra a 
fôrça corruptora da má literatura, preservando-a ao mesmo tempo de peri-
gos que a ameaçam por meio de gibis, jornalzinhos, revistas de quadrinhos 
etc.” (D’Ávila, 1954, p.223, grifo do autor). Independentemente de qual 
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seja o tipo de literatura infantil que se oferte às crianças, d’Ávila (1954) 
entende que é preciso ter cuidado com a “má” literatura. 

A orientação de quais leituras as crianças podem fazer, segundo d’Ávila 
(1954), é responsabilidade dos pais, professores e bibliotecários. Para que 
estes saibam como orientar, esse professor atribui papel destacado à crítica 
literária, pois por meio dela os pais, os professores e os bibliotecários se 
orientam com relação ao nome dos escritores e aos livros, para saber se são 
consagrados de maneira positiva, ou se são de mérito questionável. Com 
isso, ele destaca a importância de campanhas contra a “má” literatura in-
fantil, como a que existia na Itália, na época, e algumas que vinham sendo 
iniciadas no Brasil, como a realização de congressos. 

Para encerrar o seu capítulo sobre literatura infantil, d’Ávila (1954) 
apresenta um histórico desse gênero literário no Brasil, desde as primeiras 
cartilhas, como Cartilha maternal ou arte da leitura, do poeta João de Deus, 
até a publicação dos livros Saudade, de Thales de Andrade, e Narizinho 
arrebitado, de Monteiro Lobato. 

Ao final desse capítulo sobre literatura infantil, d’Ávila (1954) apresenta 
a bibliografia que utilizou, a qual apresento no Quadro 6. 

Quadro 6 – Relação dos textos indicados em Práticas escolares (1954) na bibliografia do capítulo 
“Literatura infanto-juvenil”

Título Autor Editora/Revista Ano de 
publicação

Evocação nacional José Veríssimo Tavares Cardoso & Cia. 1890
Vida de Júlio Verne George H. Waltz 

Júnior
José Olímpio 1948

Vida de Júlio Verne Luís Villaronga Biblioteca de Autores 
Pueretorriqueños

1939

As crianças querem ler Regina Mellilo de 
Souza

Revista Formação –

Um livro e um autor Antônio d’Ávila Revista Formação –
Literatura infantil na 
Argentina

Nair Durão Barbosa Revista Formação –

Literatura infantil Rosita Lacombe Revista Formação –
Literatura infantil Mário Gonçalves 

Viana
Evocação Nacional 1942

Fonte: d’Ávila (1954). 
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Diferentemente do que ocorre nos manuais de Budin (1949) e Carneiro 
(1951), d’Ávila (1954) apresenta bibliografia específica sobre o seu capítulo 
sobre literatura infantil. Nessa bibliografia, é possível observar que ele não 
fez uso de textos em língua estrangeira, especialmente em língua inglesa, 
como foi o caso dos manuais anteriores. D’Ávila (1954) indica apenas um 
título que se presume estar em língua estrangeira, pois a editora responsável 
pela publicação é a Biblioteca de Autores Puertorriquenõs e indica um livro 
publicado no Porto-Portugal. 

No conjunto dos oito textos que d’Ávila (1954) indica nessa bibliogra-
fia, quatro são artigos publicados na revista Formação e os outros quatro são 
livros. Desses livros, nenhum dos títulos sugere o tratamento de aspectos 
mais amplos da literatura infantil. Dois indicam se referir a aspectos bio-
gráficos de dois escritores – Júlio Verne e Constancio Vigil –, um dos livros 
consiste em coletânea de fábulas – Fabulário – e o último presume-se tratar 
de um livro sobre aspectos gerais da educação nacional.

Os textos específicos sobre literatura infantil utilizados por d’Ávila 
(1954) foram todos artigos em revista, um de autoria de Nair Durão Barbo-
sa (s.d.) e outro de Rosita Lacombe (s.d.). 

Apesar de d’Ávila (1954) apresentar esses oito títulos na bibliografia do 
capítulo sobre literatura infantil de seu manual, nenhum deles é citado ou 
mencionado nesse capítulo. Ao invés disso, outros autores são menciona-
dos por ele nesse capítulo, mas não são indicados na bibliografia. Entre os 
nomes mencionados e ou/citados por d’Ávila (1954), têm-se: Tristão de 
Ataíde (Alceu Amoroso Lima), Maria do Souza Campos Artigas, Lúcia 
Machado, Maria Gonçalves Viana, Jerônimo Monteiro, Alberto Comte, 
Otávio Goulart de Camargo, Austregésilo de Ataíde e Gilberto Freyre. 

Um aspecto bastante importante a ser mencionado com relação ao ter-
ceiro volume de Práticas escolares é que a 3ª edição desse volume, publicada 
em 1967, foi atualizada com dois novos capítulos, um intitulado “Educação 
moral e cívica” e outro, “Constituição Federal”. Também nessa 3ª edição o 
subtítulo foi alterado para: “De acordo com a orientação de ensino primário 
e cursos de transição entre o primário e o secundário”. 

No caso específico do capítulo sobre literatura infantil publicado nessa 3ª 
edição revista e ampliada, embora o conteúdo se tenha mantido idêntico ao 
da 1ª edição, de 1954, a sua bibliografia foi ampliada com sete novos títulos. 
Apresento, no Quadro 7, a relação dos livros que d’Ávila (1967) indica na 



126 FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

bibliografia de seu capítulo sobre literatura infantil na 3ª edição do terceiro 
volume de Práticas escolares.

Quadro 7 – Relação dos livros indicados em Práticas escolares (1967) na bibliografia do capítulo 
“Literatura infanto-juvenil”

Título do livro Autor Editora/Revista Ano de 
publicação

Educação nacional José Veríssimo Tavares Cardoso & Cia. 1890
Vida de Júlio Verne George H. Waltz 

Júnior
José Olímpio 1948

Constancio C. Vigil Luís Villaronga Biblioteca de Autores 
Pueretorriqueños

1939

As crianças querem ler Regina Mellilo de 
Souza

Revista Formação –

Um livro e um autor Antônio d’Ávila Revista Formação –
Literatura infantil na 
Argentina

Nair Durão Barbosa Revista Formação –

Literatura infantil Rosita Lacombe Revista Formação –
Fabulário Mário Gonçalves 

Viana
Evocação Nacional 1942

Palestras sob os auspícios 
do Instituto Cultural 
Monteiro Lobato

Antenor Santos de 
Oliveira (Org.)

Santos Oliveira –

Edmundo De Amícis, 
História de uma vida

Antônio d’Ávila Gazeta de Limeira 
Editora

1946

Literatura infanto-juvenil Antônio d’Ávila Editora do Brasil –
Literatura infantil Bárbara Vasconcelos 

de Carvalho
– –

La literatura infantil Jesualdo Editorial Losada –
Literatura infantil Nazira Salém – –

Fonte: d’Ávila (1954). 

Em relação aos títulos que d’Ávila acrescentou no capítulo sobre litera-
tura infantil da 3ª edição do terceiro volume de Práticas escolares, têm-se 
dois de sua autoria, um deles um manual que teve publicado em 1961: 
Literatura Infanto-Juvenil.16

O que se observa em relação aos seis títulos que d’Ávila acrescenta nessa 
bibliografia é que todos tratam especificamente da literatura infantil. No 
caso do livro de Antenor Santos Oliveira (1958), embora ele tenha indicado 

 16 Sobre o manual Literatura Infanto-Juvenil (1961), de Antônio d’Ávila, apresento aspectos de 
sua análise no Capítulo 3, deste livro. 
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como Palestras sob os auspícios do Instituto Cultural Monteiro Lobato, penso 
tratar-se do livro Curso de literatura infantil, publicado em 1958, que re-
sultou de um ciclo de palestras realizados na Biblioteca Infantil Monteiro 
Lobato. 

Também no caso de livro de Bárbara Vasconcelos de Carvalho, embora 
ele indique genericamente Literatura infantil, penso tratar-se de Compêndio 
de literatura infantil: para o 3º ano normal, publicado em 1959, pois esse 
era o único livro sobre literatura infantil que essa autora havia publicado 
até 1967. 

Embora d’Ávila mantenha todos os títulos que indicou na edição de 
1954, corrigiu o título do livro de José Veríssimo. Na 1ª edição, esse livro 
consta com o título Evocação nacional, porém na 3ª edição consta como 
Educação nacional. 

A circulação do “livro de Jesualdo” no Brasil: ética, 
estética e psicopedagogia aplicadas ao ensino da 
literatura infantil 

Ainda na década de 1950, em julho de 1955, a editora argentina Edito-
rial Losada, publicou a 2ª edição do livro La literatura infantil: ensayo sobre 
ética, estética y psicopedagía de la literatura infantil, do uruguaio Jesualdo 
Sosa. Desde então, esse livro passou a circular no Brasil, tornando-se, ao 
longo do século XX, um dos livros sobre literatura infantil mais citados 
pelos estudiosos e pesquisadores brasileiros que tratam desse assunto.

Embora a 1ª edição de La literatura infantil date de 1944, também pela 
Editorial Losada, essa edição não circulou no Brasil. Apenas quando a 2ª 
edição foi publicada em 1955, no momento em que as questões sobre o en-
sino da literatura infantil na formação de professores se haviam se tornado 
assunto de interesse mais amplo no país, especialmente em São Paulo, é que 
esse livro chegou até os brasileiros. 

Apesar de La literatura infantil ter circulado no Brasil somente após a 
década de 1950, a associação ao nome de Jesualdo Sosa como referência 
nos estudos sobre literatura infantil já aparece em Metodologia da linguagem 
(1951), de Orlando Leal Carneiro, que contém na bibliografia menção a 
um artigo desse autor. 
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Desde que passou a circular no Brasil, La literatura infantil teve e conti-
nua a ter papel importante na história do ensino desse gênero literário, uma 
vez que se tornou, desde a década de 1950, um referencial sobre o assunto e 
um “clássico” dos estudos sobre literatura infantil. 

Sobre Jesualdo Sosa17

Nascido em Tacuarembó, no Uruguai, em 22 de fevereiro de 1905, 
Jesualdo Sosa é considerado um dos mais importantes intelectuais latino-
-americanos do século XX. Seu prestígio se deve a sua intensa atuação como 
educador, defendendo a criação de uma escola única no Uruguai e em toda 
a América Latina, como forma de as sociedades latinas se desenvolverem 
política e economicamente. 

Jesualdo, como ficou conhecido, estudou na cidade uruguaia de Tran-
queras, para onde se mudou com seus pais quando tinha 5 anos de idade. 
Embora tenha iniciado seus estudos nessa cidade, concluiu-os em Riviera, 
Uruguai. Em 1921, ele se mudou para Montevidéu, onde ingressou no 
Instituto Normal para Varões. Três anos após o seu ingresso nesse curso, 
diplomou-se professor e passou a lecionar em escolas uruguaias. 

Seu primeiro trabalho foi em 1925, na Escola n. 1 de Riviera. Após le-
cionar por um ano nessa escola, foi aprovado em concurso para professor 
efetivo da Escola Departamental n. 1 de Montevidéu, onde permaneceu 
por dois anos. No período em que atuou na capital uruguaia, começou a 
escrever os seus primeiros textos para um jornal local e, em 1927, teve pu-
blicados dois livros de sua autoria: Lecturas, biografías y héroes de leyenda e 
Nave del alba pura. 

No ano de 1928, mudou-se para Riachuelo, Uruguai, onde se casou com 
María Cristina Zerpa, diretora da Escola Rural n. 56 de Canteras de Ria-
chuelo. Tendo atuado nessa escola até 1935, foi nela que Jesualdo iniciou 
suas experiências sobre a expressão e criação infantil, que, ao longo de sua 
vida, formulou como a teoria da “expresión creadora del niño”. 

As experiências que passou a ter como professor na escola de Canteras 
de Riachuelo foram interrompidas em 1935, quando as autoridades uru-

 17 Para apresentação dos aspectos biográficos de Jesualdo Sosa, utilizo-me de dados apresenta-
dos por Hinostroza Ayala (2007) e Sosa (1935). 
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guaias, em decorrência da ditadura no país, destituíram-no do cargo de 
professor e o proibiram de dar continuidade às experiências e investigações 
que vinha desenvolvendo. 

Apesar dessa proibição, ainda no ano de 1935, Jesualdo teve publicado o 
livro Vida de un maestro, no qual apresenta reflexões sobre sua experiência 
profissional e investigativa na escola de Canteras de Riachuelo. 

Embora perseguido pelo governo ditatorial do Uruguai, Jesualdo voltou 
a lecionar em 1936, após ter sido aprovado em concurso para o cargo de 
professor de literatura no Liceu n. 6 Francisco Bauzá, em Montevidéu. 

No âmbito de sua atuação como professor e militante em defesa de me-
lhorias da escola pública no Uruguai (e, posteriormente, em toda a América 
Latina, Europa e Ásia), Jesualdo dedicou especial atenção às questões liga-
das à alfabetização, visto que para ele a condição de alfabetizado era indis-
pensável para que o povo participasse da vida política, econômica e social 
de seu país. Em decorrência disso, no ano de 1939, Jesualdo participou de 
uma campanha de alfabetização no México, e, em 1961, de outra, em Cuba. 

Nesse período em que esteve no México, atuou como professor de lite-
ratura infantil na Escola Nacional de Professores do México, resultando na 
publicação do livro La literatura infantil, em 1944. 

Por conta da repercussão do pensamento e atuação de Jesualdo para 
além das fronteiras uruguaias, esse educador passou a circular em diferentes 
países da América Latina, Europa e Ásia, disseminando o seu pensamento 
político e educacional. Entre as inúmeras atuações de Jesualdo, destaco: foi 
nomeado decano da Faculdade de Educação de Cuba, em 1962; participou 
como convidado especial da Assembleia Mundial de Educação, no México, 
em 1964; participou como membro da Federação Internacional do Sindi-
cado de Ensino no Congresso Internacional de Educadores em Argel, em 
1965; ministrou cursos na Universidade da Venezuela, em 1966; e ocupou 
cargo de primeiro presidente da Casa Bertold Brecht” o que resultou na 
criação do Instituto Cultural de Amizade Uruguai-Alemanha. 

Concomitantemente a sua ativa e engajada atuação profissional, Jesual-
do teve uma série de livros, artigos e textos poéticos publicados ao longo de 
sua vida. Entre os livros publicados, destaco: 180 poemas de los niños de la 
escuela de Jesualdo (1938); José Artigas, del vasallaje a la revolución (1940); 
Problemas de la educación y la cultura en América (1943); Los fundamentos 
de la Nueva Pedagogía (1943); 500 poemas de los niños de la escuela de Jesu-
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aldo (1945); 17 educadores de América (1945); La expresión creadora del niño 
(1950); Mi viaje a la U.R.S.S. (1952); La escuela lancasteriana (1954); Co-
nocí China en otoño (1959); Antología de la poesía latinoamericana (1961); El 
tiempo oscuro (1966); Pedagogía de la Expresión (1968); Lenin y la educación 
(1970); El garañón blanco (1971); e La escuela politécnica humanista (1974).

Em decorrência dessas publicações, Jesualdo recebeu prêmios, como 
o Prêmio Poesía del Banco de la República, Prêmio Nacional de Ensaio do 
Ministério da Instrução Pública do Uruguai e o Prêmio Anual da Univer-
sidade Uruguaia. 

Aos 77 anos de idade, Jesualdo faleceu em Montevidéu, no dia 28 de 
dezembro de 1982.

Sus inquietudes lo inscribieron desde el comienzo de su actividad docente, 
aunque desde una actitud crítica, en los caminos renovadores de la corriente de 
la escuela nueva o activa que proponía el traslado del interés que había existido 
por los métodos de enseñanza, hacia lo relacionado con la psicología del niño e 
del aprendizaje, privilegiando nuevas pautas actividad, liberad y autonomía. 
Jesualdo profundizó en particular el tema de la expresión otorgándole una 
dimensión mucho más rica de la que se le daba corrientemente. (Hinostroza 
Ayala, 2007, p.164)

Sobre o livro La literatura infantil

Resultante de sua atuação como professor, especialmente de literatura 
infantil na Escola Nacional de Professores do México (Sosa, 1955), Jesual-
do teve publicado o livro La literatura infantil, em 1944, em Buenos Aires, 
pela Editorial Losada, conhecida como a “editora dos exilados”. No ano de 
publicação da 1ª edição de La literatura infantil, 1944, esse livro recebeu o 
prêmio do Ministério da Instrução Pública do Uruguai. 

A editora, fundada na Argentina em 1938, por Gonzalo Losada, Guil-
lermo de Torre e Atilio Rosi, com sucursais instaladas no Uruguai, Chile, 
Brasil, Peru, Colômbia, México, Guatemala, Estados Unidos, Inglaterra e 
França (Muñoz, s.d.), possibilitou a ampla circulação de La literatura in-
fantil, tornando-o uma das principais referências na América Latina, sobre 
literatura infantil. 
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Embora não tenha sido possível localizar com exatidão quantas edições 
teve La literatura infantil, é possível afirmar que após a 1ª edição, em 1944, 
foram editadas pelos menos mais três edições: em 1955, foi publicada a 2ª 
edição; em 1967, foi publicada uma nova edição; e, em 1973, foi publicada a 
edição mais recente que localizei. Sobre as edições de 1967 e 1973, não pude 
localizar a informação do número de edição a que se referem. No entanto, 
é possível afirmar que nenhuma dessas edições foi revista, aumentada ou 
ampliada. 

Em todas as suas edições pela Editorial Losada, La literatura infantil foi 
publicado como um dos 20 títulos18 da coleção “La escuela activa”, dirigi-
da, à época, por Lorenzo Luzuriaga (Sosa, 1955). 

La literatura infantil, composto em 291 páginas, tem o seu conteú-
do organizado em quatro capítulos, uma “advertência”, agradecimento e 
epígrafe. No primeiro capítulo, Jesualdo (1955) trata das características 
e funções da literatura infantil, a fim de discutir a especificidade desse 
gênero literário. Ainda no primeiro capítulo, aborda o problema da moral 
e da didática dos livros para crianças. No segundo capítulo, detém-se a 
questões do desenvolvimento psicológico infantil, como sua característica, 
evolução, transcendência da mentira para a fabulação e o desenvolvimento 
da linguagem e da imaginação. No terceiro capítulo, o mais breve, detém-se 
à associação da mentalidade primitiva com a da criança, discute os valores 
estéticos da literatura infantil e problematiza a questão da adequação ou 
não do mito nos livros para crianças. No quarto e último capítulo, o mais 
extenso, Jesualdo (1955) discute sobre as principais formas de manifestação 
da literatura infantil: contos de fadas, fábulas, histórias e novelas de aven-

 18 Além de La literatura infantil, fizeram parte da coleção “La escuela activa”, da Editorial 
Losada, os seguintes livros: Iniciacíon general al método Decroly, de Decroly e Boon; El plan 
de los grupos de estúdio, de E. R. Magire; Los centros de interés em las escuelas, de C. G. de 
Rzzano; El nuevo programa escolar, de W. H. Kilpatrick; El método de trabajo por equipos, 
Maria Luisa Navarro; Um programa desarrollado em proyectos, de M. E. Wells; La autono-
mia em la escuela, de J. Piaget e M. J. Heller; El trabajo individual según el plan Dalton, de 
A. J. Lynch; Las actividades dirigidas, de L. Dumas; La escuela viva, de Olga Cossettini; 
La escuela pública renovada, de F. Bovesse; La escuela individualizada, de C. Washburne; 
El método de proyectos em las escuelas urbanas, de M. Comas; El método de proyectos em las 
escuelas rurales, de F. Sainz; El folklore em la escuela, de F. M. Torner; La cooperación escolar, 
de B. Profit; La imprenta em la escuela de H. Almendros; La práctica de las pruebas mentales, 
de J. Comas e R. Lage; La escuela del trabajo, de José Mallart; e Um nuevo método de trabajo 
libre por grupos, de R. Cousinet (Sosa, 1955). 
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turas, contos “robinsonianos”, as novelas em geral, as novelas policiais e 
sentimentais, a poesia e o teatro. 

Figura 4 – Capa de La literatura infantil (1955), de Jesualdo Sosa.
Fonte: Acervo pessoal do autor.

Na “advertência” de La literatura infantil, que “funciona” como intro-
dução do livro, Jesualdo (1955) explica que, por ser a literatura infantil um 
fenômeno literário recente quando da publicação de seu livro, o número de 
trabalhos sobre esse assunto era ainda restrito. Em decorrência disso, ele 
inicia a sua argumentação apontando que não pretende apresentar um “guia 
de leituras” relacionadamente à literatura infantil. Seu objetivo é mais “au-
dacioso”, busca apresentar a questão da “totalidade” desse gênero, segundo 
ele ainda não feita na bibliografia disponível sobre o assunto até então. 

Para Jesualdo (1955), essa “totalidade” da literatura infantil consiste na 
sua ética, estética e psicopedagogia, “[...] limitada a su propria y exclusiva 
estructura desgajada del resto del arte al servicio del niño” (Sosa, 1955, p.11). 

Para dar conta desse objetivo, Jesualdo (1955) aborda nos quatro capítu-
los de La literatura infantil aspectos, como: problematização da existência 
da literatura infantil; suas funções; o problema da moralização e do didatis-
mo; as teorias psicológicas sobre a evolução do pensamento, da linguagem 
e da inteligência infantil; o estudo das diferentes formas de manifestação da 
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literatura infantil; e a adequação desses textos a cada faixa etária da criança. 
Para tratar desses aspectos, Jesualdo (1955) toma como aporte teórico os es-
tudos de: Roger Cousinet, Édouard Claparèd, Jean Piaget, Anatole France 
e Aníbal Ponce, entre outros. 

Para Jesualdo (1955), embora a estética literária tenha aceitado a litera-
tura infantil como uma forma particular no quadro geral da arte literária, é 
preciso problematizar se a literatura infantil existe, de fato. Para ele, o que 
se observa em relação à literatura infantil é que os livros escritos intencio-
nalmente para a leitura das crianças são os que menos interessam a elas. 
Historicamente, o que tem despertado o interesse de leitura das crianças 
são livros que, embora não escritos para elas, atendem as suas necessidades 
psíquicas, contribuem para a sua moralização e, por isso, despertam o inte-
resse pela leitura nesse público específico.

Jesualdo (1955) explica que existe uma literatura escrita intencional-
mente para as crianças, adequada ao seu léxico e rotulada de “infantil”, mas 
que pouco interessa a elas. São outros livros, cuja finalidade não tinha em 
vista o público infantil, que acabam por despertar o interesse desses peque-
nos leitores. 

Lo que existiría, entonces, serían valores, elementos o caracteres determi-
nados, dentro de la expresión literaria en general, escrita o no para los niños, 
que responden a las exigencias de su psique durante su proceso de conocer y 
aprender, que se ajustan al proceso de su evolución mental, y en especial al de 
determinados poderes intelectivos. (Sosa, 1944, p.18, grifos do autor)

Com base nessa concepção de literatura infantil, Jesualdo (1955) afirma 
que esse gênero literário desempenha algumas funções na psique infantil, 
a saber: função instrutiva, função moralista e função lúdica. Embora as 
leituras a serem oferecidas para as crianças possam ser múltiplas, as que 
são “verdadeiramente proveitosas” são as que proporcionam distração e 
prazer, num primeiro momento, e que, depois, “[...] responden a las neces-
sidades del niño, y ejercem, o pueden ejercer, uma influencia muy feliz em 
el desarollo de su psique” (Sosa, 1955, p.36). 

Jesualdo (1955) destaca que, apesar de a literatura infantil ter função ins-
trutiva e moralista, não é a leitura por si só desses livros que proporcionará 
o desenvolvimento psicológico da criança. Para esse educador uruguaio, é o 
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tratamento didático que é dado aos livros de literatura infantil que os torna 
tão importantes na formação psíquica das crianças. 

Por isso, apresenta uma discussão sobre a didática da literatura infantil, 
propondo que o “anarquismo empírico”, caracterizado pelo ensino centra-
do apenas na história de leitura dos próprios professores, seja substituído 
pelo ensino científico, baseado na psicologia do desenvolvimento infantil.

Segundo Jesualdo (1955), a partir dos avanços nos estudos da “Psicolo-
gia infantil”, a didática da literatura infantil de base cientificista consiste 
em “[...] ajustar, racional y científicamente, tanto como sea posible, sin 
menoscabar para nada el santo sentido transmisión de conocimientos, a 
fin de que se efectúe la más perfecta educación entre el niño y la obra [...]” 
(Sosa, 1955, p.72). 

Essa proposta da didática científica e racional da literatura infantil, 
formulada por Jesualdo (1955), tem como princípio maior ajustar as obras 
literárias às etapas do desenvolvimento psicológico da criança. Como afir-
ma esse autor:

[…] de la misma manera que es necesario conocer y considerar el origen y evo-
lución del lenguaje del niño para crear […] los instrumentos que la capaciten 
para el aprendizaje de la lectura, decimos también que es necesario conocer el 
mecanismo mental y sensitivo del niño, luego de situar su evolución en las dis-
tintas etapas por que atraviesa su psique, para de este modo saber qué literatura 
ha de ser más conveniente (por lo mejor aprovechable o asimilable), ya en qué 
cantidad y oportunidad ha de servir a sus distintos intereses y tendencias. (Sosa, 
1955, p.72)

Para compreender as etapas do desenvolvimento psíquico da criança e 
saber qual tipo de texto é mais “conveniente” à formação da criança, Jesual-
do (1955) se utiliza dos estudos de Aníbal Ponce (1930; 1931). Com base 
nesse autor, ele apresenta as seguintes fases do desenvolvimento infantil: 
na primeira fase, chamada de “maturação”, a criança está no início de seu 
desenvolvimento mental juntamente com o seu desenvolvimento orgânico; 
a segunda fase, chamada de “técnica”, é marcada pela “invenção da mão” e 
a utilização dessa parte do corpo como facilitadora das ações humanas; na 
terceira fase, chamada de “egocêntrica”, a criança é marcada pelo monó-
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logo; e, na quarta fase, chamada de “racional”, a criança passa a atuar com 
base na razão. 

Jesualdo (1955) se atém mais detidamente à terceira fase, a “egocên-
trica”, por ser a fase do desenvolvimento que coincide com a entrada da 
criança na escola e, por conseguinte, com o contato direto com a literatura 
infantil. 

Para compreender melhor a fase “egocêntrica” do desenvolvimento in-
fantil, Jesualdo (1955) se utiliza também dos estudos de Piaget (1933). Com 
base nos estudos desse intelectual genebrino, afirma que a criança, entre 
os 4 e 8 anos, passa por um processo de desenvolvimento mais pautado na 
imaginação. Após isso, ela inicia uma fase mais centrada nas suas próprias 
atividades, que culmina na etapa de racionalização, a quarta fase do desen-
volvimento infantil. 

A partir desse entendimento, Jesualdo (1955) apresenta quais são os gê-
neros literários mais adequados para cada uma das fases do desenvolvimen-
to infantil, de modo a atender às necessidades psíquicas, morais, educativas 
e recreativas da criança. 

Para Jesualdo (1955), para as crianças que se encontram na fase do “ima-
ginismo” (por volta dos 3 a 4 anos), as lendas, mitos, contos, contos de 
fadas e fábulas são os tipos de textos mais adequados. Na faixa etária de 5 
a 6 anos, quando a criança já se centra mais em suas próprias atividades, 
os textos literários recomendáveis são as narrativas, histórias e novelas de 
aventuras, pois as crianças já são capazes de lidar com textos de maior com-
plexidade. Mencionando o nome de Bühler, Jesualdo denomina essa fase 
“robinsionismo”. Na fase seguinte, quando as crianças têm entre 7e 8 anos, 
a racionalização já está presente, por isso os textos mais adequados são os 
romances sentimentais e policiais. 

Jesualdo (1955) também aponta a importância da poesia e do teatro 
como altamente instrutivos e moralizantes na formação da criança. Por isso, 
para ele, esses textos também são instrumentos indispensáveis na escola. 

Para finalizar a sua discussão sobre a “totalidade” da literatura infantil, 
Jesualdo (1955) ressalta a importância do tratamento material, especial-
mente das ilustrações, dos livros voltados para as crianças. Segundo ele, 
livros sem cores, com letras inadequadas e com estampas pouco atrativas 
não despertam nas crianças o desejo de aprender, de formar a ética, estética 
e moral por meio da literatura infantil. Por isso, cuidar da questão material 
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dos livros não é um aspecto menor da literatura infantil, mas essencial e 
indispensável para se atingirem os objetivos que se têm com esse gênero 
literário.

Sobre a circulação do “livro de Jesualdo” no Brasil 

Embora publicado por uma editora argentina e escrito e publicado em 
castelhano, La literatura infantil chegou até o Brasil, presumivelmente, 
por meio de sucursal da Editorial Losada instalada no Rio de Janeiro. À 
época, por ser escassa a bibliografia sobre o assunto, como se pode notar 
pela bibliografia citada nos manuais de Budin (1949), Carneiro (1951) e 
d’Ávila (1954), é possível entender que esse livro preenchia uma conside-
rável lacuna na produção sobre literatura infantil. Tanto que d’Ávila, na 3ª 
edição do terceiro volume de Práticas escolares, acrescentou a indicação 
desse livro em sua bibliografia sobre literatura infantil, conforme se observa 
no Quadro 7. 

Em virtude da circulação, importância e influência que exerceu o livro de 
Jesualdo no debate sobre o ensino da literatura infantil na formação e profes-
sores no Brasil, em 1978 La literatura infantil foi traduzido para o português 
brasileiro por James Amado e publicado pela Editora Cultrix (SP), em coe-
dição com a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) (SP). 

Como afirma Ceccantini (2010), a tradução desse livro representou uma 
raríssima exceção de tradução para o português de obra teórica sobre litera-
tura infantil que circulou no Brasil. 

Na tradução para o português brasileiro La literatura infantil foi tra-
duzido com o título A literatura infantil. Essa versão traduzida teve nove 
edições, num intervalo de 15 anos. A edição mais recente que localizei, a 9ª, 
foi publicada em 1993, pela Cultrix (SP). 

A partir de quando foi publicada a versão traduzida desse livro, a versão 
original, publicada na Argentina, deixou de ser citada nos livros e textos 
sobre literatura infantil, porém, isso não significou diminuição do uso desse 
livro, no Brasil. Pelo contrário, a facilitação do acesso e também a facilitação 
proporcionada pela tradução o fizeram circular ainda mais, sendo A litera-
tura infantil, na sua edição de 1978 ou nas posteriores, quase bibliografia 
obrigatória em todos os textos que tratam da literatura infantil e de seu 
ensino, especialmente. Esse aspecto poderá ser confirmado, por exemplo, 



HISTÓRIA DO ENSINO DA LITERATURA INFANTIL 137

nos capítulos seguintes, nos quais apresento informações sobre os manuais 
específicos para o ensino da literatura infantil publicados no Brasil. 

Figura 5 – Capa de A literatura infantil (1978) (edição brasileira), de Jesualdo Sosa.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

Os discursos sobre a literatura infantil, entre 1947 e 1956 

No mesmo período de publicação desses manuais de ensino e da che-
gada, ao Brasil, do “livro de Jesualdo”, a produção sobre literatura infantil 
em formato de artigos em periódicos especializados e de textos em jornais 
continuava a se expandir. Com isso, em 1951, “[...] surge o primeiro livro 
(Problemas da literatura infantil, [...] de Cecília Meireles), que tematiza 
especificamente a literatura infantil [...]” (Magnani, 1998, p.249). 

Esses textos sobre literatura infantil publicados em jornais e revistas, 
entre 1947 e 1956, embora não escritos para tratar do “ensinar a ensinar” 
literatura infantil, como os manuais de Budin (1949), Carneiro (1951) e 
d’Ávila (1954), de certa forma contribuíram para esse intento, visto que a 
produção nacional sobre o assunto era ainda escassa. Esses textos, de modo 
geral, contribuíram para se ir acumulando um tipo de saber sobre a literatu-
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ra infantil, que de certo modo passou a ser didatizado nos capítulos sobre 
literatura infantil contidos em manuais de ensino. 

O primeiro artigo que aqui destaco foi publicado na Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, em 1947. Trata-se de artigo de Maria dos Reis Cam-
pos, professora do Instituto de Educação do Distrito Federal e a quem J. 
Budin (1949) dedica seu manual, Metodologia da linguagem. 

Esse artigo, intitulado “Literatura infantil”, conforme nota nele contida, 
consiste em uma “Súmula do Curso de Especialização para Orientadores de 
Parques de Recreação Infantil, organizado pela Secretaria Geral de Educa-
ção e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal” (Campos, 1947, p.178). 

Dada essa característica, Campos (1947) apresenta uma tentativa de 
sistematização do conhecimento sobre a literatura infantil, a partir da apre-
sentação de sua conceituação, dados históricos (mundiais e brasileiros) e 
finalidades a que responde esse gênero literário. 

Em relação ao conceito de literatura infantil, Campos (1947) compreen-
de que se trata de livros destinados à leitura das crianças, cuja prioridade é 
o “fator de ordem estética”. Ela entende que há outro fator que caracteriza 
esse gênero literário: a moralidade. 

A par de tais qualidades, de ordem “literária” ou intelectual avultam, evi-
dentemente, os fatores de natureza moral. Não queremos dizer com isso que 
um livro de literatura infantil deva ser, como tem sido às vezes considerado, um 
compêndio de educação moral. O que êle deve ser é – livro de boa moral -, isto 
é, ai não deve existir elementos que levam a criança a falsos conceitos éticos e ai 
não se deve, de maneira alguma, pregar a má moral, isto é, procurar no ânimo 
infantil conceitos condenáveis ou prematuros para seus verdes anos. (Campos, 
1947, p.1780) 

Também de acordo com Campos (1947), quando defende a necessidade 
de os livros contemplarem fatores morais, ela se refere à moral cívica, ao 
civismo, necessária à formação do espírito do futuro cidadão. 

Partindo dessa concepção de literatura infantil, Campos (1947) apre-
senta um breve histórico das publicações para crianças, no qual identifica 
a origem da literatura infantil na tradição oral. No caso específico da lite-
ratura infantil brasileira, esse gênero literário surgiu no país a partir das 
traduções de originais europeus, passando pela “fase da adaptação”, até que 
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alguns autores nacionais passaram a criar “obras originais”. Para ela, nessa 
fase em que surgem as “obras originais”, os nomes de maior destaque são: 
Monteiro Lobato, Viriato Correia, Érico Veríssimo, Arnaldo de Oliveira 
Barreto, Tales de Andrade, Renato Sêneca Fleury, Malba Tahan e Alaíde 
Lisboa de Oliveira. 

Campos (1947) discute as finalidades a que respondem esse gênero li-
terário e aponta que a literatura infantil que a principal delas é a educativa. 
A “[...] formação do caráter, com aproveitamento dos bons exemplos e, 
mesmo, dos maus para estabelecerem êstes a sombra a par da qual brilhará 
mais viva a luz do bem” (Campos, 1947, p.183). Campos (1947) entende 
que a literatura infantil serve para o “treino” das técnicas de leitura e de 
formação do gosto literário. Assim:

O aluno que aprende a apreciar o belo, o verdadeiro e o bom, pelo uso da boa 
literatura, não irá achar prazer em ler a escória melodramática e sentimental que 
tem agora proeminência de lugar e de espaço em muitas livrarias e bibliotecas 
públicas. É dever do professor e deve ser para êle um prazer cultivar nos alunos 
gôsto pela boa literatura que os conduza a escolher o bom e rejeitar o mal, gôsto 
que lhes proporciona a cultura que a boa literatura dá. (p.183)

Dois anos após a publicação desse artigo de Campos (1947), a RBEP 
publicou, em 1949, a transcrição integral do artigo “Literatura infanto-
-juvenil”, de autoria de Adauto de Resende, o qual havia sido publicado 
originalmente no jornal Diário de Notícias, do Rio de Janeiro-DF. 

Nesse artigo, Resende (1949) apresenta algumas reflexões sobre o desejo 
(e necessidade) de os livros juvenis, além de recrearem, propiciarem a forma-
ção educacional de seus leitores. Segundo ele, a “[...] leitura representa papel 
de grande importância na formação moral dos jovens e ninguém de boa-fé 
poderá negar sua influência, considerando-se as reações psicológicas pecu-
liares a essa idade, que exige cautelosa orientação” (Resende, 1949, p.183). 

Resende (1949) defende a ideia de que é preciso ter cuidado com a lite-
ratura infantojuvenil nociva à formação do espírito infantil e jovem, sobre-
tudo as que incentivam o crime, o medo e a transgressão dos valores morais. 
Ainda segundo Resende (1949), apesar de o governo da época estar atendo 
a essa literatura perniciosa, é responsabilidade, sobretudo, dos pais e pro-
fessores afastar as crianças desse mal. Com isso, Resende (1949) conclui:
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Será trabalho do mais elevado patriotismo, defender os interêsses da juven-
tude, grantindo-lhe possibilidades para se educar dentro dos princípios da 
moral. 

Por êsses motivos, achamos que combate sistemático à má literatura infanto-
-juvenil é um dos mais valiosos recursos à mocidade. (Resende, 1949, p.184)

No início da década de 1950, como mencionei, foi publicado Problemas 
da literatura infantil, de Cecília Meireles, considerado o primeiro livro 
brasileiro que trata exclusivamente de questões sobre esse gênero literário 
(Magnani, 1998). 

Esse livro foi publicado em 1951, pela Imprensa Oficial de Minas Ge-
rais, como decorrência de um curso de férias que Cecília Meireles ministrou, 
em 1949, em Belo Horizonte-MG, a convite da Secretaria de Educação do 
Estado de Minas Gerais (Meireles, 1951). 

Dois anos após ter ministrado esse curso, Cecilia Meireles foi “Solici-
tada para dar forma escrita a essas palestras [...]” (Meireles, 1951, p.15), 
originando-se, em 1951, a 1ª edição de Problemas da literatura infantil. Esse 
livro foi reeditado, em 1979, pela Summus Editorial (SP), que lançou pelo 
menos três edições. Em 1984, foi publicada também a 3ª edição pela Nova 
Fronteira (RJ), a qual também publicou, em 1990, a 4ª edição desse livro, a 
mais recente que localizei.

Problemas da literatura infantil foi organizado por Cecília Meireles em 
159 páginas, com 19 capítulos, todos breves e com tom ensaístico, prefácio 
de Abgar Renault19 e uma “explicação prévia”, que funciona como intro-
dução do livro. 

Nesse livro, Meireles (1951) enfatiza que seu objetivo não é dar “solu-
ções” aos “inúmeros” problemas da literatura infantil, mas “insistir” sobre 
a importância de alguns dos variados aspectos que envolvem esse gênero 
literário. Por isso, ao longo dos capítulos desse livro, ela explicita conceitos 
fundamentais para a compreensão de sua concepção de literatura infantil 
e aborda alguns dos problemas relacionados aos livros para crianças, sem 
necessariamente propor soluções para eles. 

 19 Abgar de Castro Araújo Renault nasceu em 1901, no estado de Minas Gerais, e morreu em 
1995, no estado do Rio de Janeiro. Formou-se bacharel em Direito e atuou como professor, 
deputado estadual, ministro da Educação e Cultura e foi autor de diversos livros de poesia e 
livros sobre educação (Peixoto, 2002). 
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Por literatura infantil, Meireles (1951) entende o conjunto de livros de 
que as crianças gostam e que escolhem para ler, pois, para ela, são as crian-
ças quem delimitam o que é a literatura infantil. Por entender que não há 
distinção entre a literatura infantil e a “Literatura Geral”, pois tudo é “uma 
literatura só”, Meireles (1951) alerta que a única dificuldade está apenas 
na delimitação do que se deve ou não considerar como especialmente do 
âmbito infantil.

Para identificar o que é e o que não é do âmbito infantil, ela entende que 
a forma mais adequada é submeter os livros ao uso e à leitura das crianças. 
Com isso: “Não haveria, pois, uma Literatura Infantil a ‘priori’, mas ‘a 
posteriori’” (Meireles, 1979, p.19). 

Se Cecília Meireles (1951) defende a ideia de que não há distinção entre 
“Literatura Geral” e literatura infantil, ela enfatiza que é necessário fazer 
uma distinção entre o que se publica e se dá a ler para a criança. Assim, 
para Meireles (1951), há uma distinção entre “livro infantil” e “literatura 
infantil”. Os livros infantis abrangem as séries de leitura graduada, livros 
“de aprender a ler”, livros de diferentes disciplinas escolares e livros não 
utilizados na educação formal. Já os livros de literatura infantil são aqueles 
que “[...] sugerem mundos de prazer espiritual [para a criança] [...]” (Mei-
reles, 1979, p.23). Ou seja, nem tudo o que é destinado às crianças é por ela 
considerado literatura infantil. 

Em decorrência dessa compreensão, ela afirma que o que constitui o 
acervo de literatura infantil é o que “[...] de século em século e de terra em 
terra, as crianças têm descoberto, têm preferido, têm incorporado ao seu 
mundo, familiarizadas com seus heróis, suas aventuras, até seus hábitos 
e sua linguagem, sua maneira de sonhar e suas glórias” (Meireles, 1951, 
p.28).

Meireles (1951) detém-se a questão da origem desse gênero literário. 
Para ela, a literatura infantil tem como “precedente” a literatura oral, que é 
a forma literária mais remota, da qual se origina toda a literatura em geral. 
Meireles (1951) explica que, das formas orais e dos ensinamentos por elas 
transmitidos, surgiu a necessidade de escrevê-las. 

Um dia, o Ocidente procurou repetir essa lição [oral], por escrito: Charles 
Perrault, Mme. d’Aulnouy, os irmãos Grimm e outros coligiram narrativas que 
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encontraram ainda sob a forma oral, entre a gente do povo, para que perdurassem 
escritas, quando o último narrador houvesse desaparecido. (Meireles, 1951, p.41) 

Outro aspecto importante da argumentação de Meireles (1951) é o refe-
rente à questão da moral. Esse tema, bastante recorrente na produção sobre 
literatura infantil da época, é tratado por essa poetisa com uma visão menos 
instrutiva e muito mais como decorrência da vinculação desse gênero lite-
rário à literatura tradicional. 

Para Meireles (1951), independentemente de qual seja o tempo, a ideia 
de ensinamento útil transmitido sob o “adorno ameno” da literatura sem-
pre se “repercutirá”. A questão é como a forma narrativa é construída em 
favor de seu conteúdo. Ainda que um escritor busque dizer “[...] coisas 
úteis de maneira tão agradável que suscite o interesse do leitor ou do ou-
vinte, para melhor aproveitamento da mensagem” (Meireles, 1951, p.52), é 
possível que a questão estética transcenda e gere o culto à “beleza gratuita”, 
que define a “obra-prima”. 

Para concluir Problemas da literatura infantil, Meireles (1951) aborda a 
questão da “crise” da literatura infantil, que consistia, à época, no crescente 
desinteresse pela leitura. Segundo essa poeta, ao contrário do que se podia 
pensar em relação a essa crise, ela não era, no caso da literatura infantil, uma 
crise de carência, pelo contrário, era de abundância. “De tudo temos, e, no 
entanto, a criança cada vez mais parece menos interessada pela leitura. O 
mundo vai acontecendo em redor dela, e de certo modo parece um espetá-
culo absurdo, mas de que o homem consegue tirar vantagens, instantâneas 
e opulentas” (Meireles, 1951, p.115-116). 

Em 1952, a revista Sociologia (SP) fez publicar texto de Fernando de 
Azevedo,20 no qual ele problematiza esse fenômeno literário do ponto de 
vista da sociologia. 

 20 Nascido na cidade de São Gonçalo do Sapucaí-MG, em 1894, Fernando de Azevedo se formou 
em Direito, em 1918, na Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo-SP, e foi profes-
sor da Escola Normal da Capital, em São Paulo-SP; Chefe da Instrução Pública do Distrito 
Federal; Diretor-Geral da Instrução Pública de São Paulo; diretor da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo; Secretário de Educação e Saúde do estado de 
São Paulo; e fundou a Sociedade Brasileira de Sociologia. Além de sua intensa atuação profis-
sional, Fernando de Azevedo é autor de importantes livros e artigos sobre Educação, tendo sido 
o responsável por redigir o Manifesto dos pioneiros da educação nova (Pilletti, 1999).



HISTÓRIA DO ENSINO DA LITERATURA INFANTIL 143

Intitulado “A literatura infantil numa perspectiva sociológica”, esse ar-
tigo de Fernando de Azevedo demonstra que o interesse na literatura infan-
til vinha se ampliando, sobretudo para áreas correlatas com a da Educação. 

Partindo da compreensão de que a literatura infantil é fruto de modifi-
cações na estrutura social, econômica, cultural e ideológica do mundo mo-
derno, Azevedo (1952) considera que a literatura infantil sempre existiu, 
porém não sob a forma de livros, mas na cultura popular e tradição oral.

Com as mudanças do mundo moderno e o impulso dos estudos 
pedagógicos:

[...] a criança passou a ser objeto constante das reflexões de filósofos e educa-
dores e das observações e pesquisa científicas de especialistas que trabalham no 
campo de duas ciências novas e vizinhas: a sociologia e a psicologia. [...] É desse 
interesse cada vez mais vivo pela criança que começaram a participar escritores, 
dando-nos, já no século XVIII e sobretudo a partir do século XIX, livros pre-
ciosos que se tornaram clássicos [...].

Nesse processo evolutivo da literatura infantil, para o qual concorreram 
as mudanças de estrutura e o progresso da ciência e interesse pedagógico, 
Azevedo (1952) observa a ocorrência de uma “diversificação interna” do 
gênero, tendo surgido livros variados, para diferentes idades e diferentes 
níveis mentais. Azevedo (1952) também aponta que ocorria uma disputa 
entre “produtores”, escritores e editores, o que, ainda que favorecesse a 
produção de livros originais e de valor, favorecia igualmente um “surto” de 
literatura “banal”, “vulgar” e “insuportável”. “Assim, pois, como é cada 
vez maior a procura de livros, e a pressão que exerce o público, ainda recen-
te e mal orientado, [...] a literatura infantil arriscou-se a se transformar num 
refúgio de medíocres” (Azevedo, 1952, p.55).

Azevedo (1952) alerta para o cuidado em ofertar às crianças apenas li-
vros apropriados para a transmissão de valores morais, de forma didática, 
pois somente assim é que se poderá proporcionar a felicidade que os peque-
nos merecem. 

No mesmo período de publicação dos artigos de Campos (1947), Resen-
de (1949), Azevedo (1952) e do livro de Meireles (1951), foram publicados 
no estado de São Paulo diferentes textos em jornais de notícias, que tratam 
de aspectos da literatura infantil. Localizei e selecionei 21 textos sobre lite-
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ratura infantil publicados nesses jornais de notícias, entre 1947 e 1956. Por 
não conterem reflexões ou informações consoantes com as dos demais arti-
gos, capítulos em manuais e livros aqui sintetizados, optei por não apresen-
tar os textos um a um, de forma detalhada. Apenas cito dados referentes à 
publicação e apresento, de modo geral, as principais questões que abordam. 

No Quadro 8, exponho a relação dos 21 textos em jornais que localizei 
publicados entre 1947 e 1956 e que tratam da literatura infantil. 

Quadro 8 – Textos sobre literatura infantil publicados em jornais, entre 1947 e 1956

Ano de 
publicação

Título do texto Autor(es) Jornal

1947 “Literatura miúda” “V. Cy” O Estado de S. 
Paulo

“Concurso de obras literárias 
especialmente escritas para a juventude”

– O Estado de S. 
Paulo

“Livros infantis” “V. Cy” O Estado de S. 
Paulo

1948 “A literatura infantil carece de 
fiscalização rigorosa”

– Diário Popular

“A literatura infanto-juvenil” – O Estado de S. 
Paulo

“Literatura infantil-juvenil” – O Estado de S. 
Paulo

“Na Assembleia Legislativa Estadual...” – O Estado de S. 
Paulo

“Da literatura infantil” J. C. de Oliveira 
Torres

O Estado de S. 
Paulo

1949 “O problema da literatura infantil” – Diário Popular

“A Secretaria de Educação e o problema 
da literatura infantil”

– O Estado de S. 
Paulo

“Literatura infantil em face das 
livrarias”

Eunice Breves 
Duarte

O Estado de S. 
Paulo

“Leitura para crianças” Francisco Pati Correio 
Paulistano

1951 “Um livro para crianças” J. O. Orlandi O Estado de S. 
Paulo

1952 “A força educativa do livro infantil” Ester Aliventi Diário Popular

“As bibliotecas infantis desenvolvem 
importante função social e educativa”

– O Estado de S. 
Paulo

“A literatura destinada à infância e à 
adolescência”

Aurélio Leite O Estado de S. 
Paulo

Continua
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1954 “Biografia de livros infantis” – O Estado de S. 
Paulo

1955 “Má literatura infantil” – O Estado de S. 
Paulo

“Lobato” Plínio Barreto O Estado de S. 
Paulo

“Campanha contra a má literatura 
infantil e juvenil”

– O Estado de S. 
Paulo

1956 “A semana e os livros – literatura 
infantil”

Edgard 
Cavalheiro

O Estado de S. 
Paulo

Fonte: Oliveira (2014). 

Conforme se pode observar pelo Quadro 8, dos 21 textos publicados em 
jornais, entre 1947 e 1956, dez se configuram como artigos de opinião, nos 
quais consta a autoria, e 11 se configuram como textos de notícias. 

Ao se observarem os títulos tanto desses artigos quanto dessas notícias, 
pode-se compreender que, assim como ocorreu com os textos em jornais 
publicados até a década de 1940, o assunto mais tratado em relação à lite-
ratura infantil é o de sua contribuição para a formação da criança e, conse-
quentemente, o risco que a dita “má” literatura infantil pode implicar. 

Por isso, alguns desses textos enfatizam a necessidade de fiscalizar o que 
se publica com destinação às crianças, como forma de evitar que os peque-
nos leitores tomem contato com livros prejudiciais à boa formação moral. 
Esse é o caso, por exemplo, do texto “A literatura infantil carece de fiscali-
zação rigorosa”, publicado no dia 17 de setembro de 1948, no jornal Diário 
Popular. Nesse texto, relatam-se alguns dos perigos da literatura infantil e 
apresentam-se algumas informações sobre projeto de lei sobre o assunto. 

Ainda em 1948, com o mesmo teor de incentivo à fiscalização da litera-
tura infantil, foram publicados os seguintes textos no jornal O Estado de S. 
Paulo: “Na Assembleia Legislativa Estadual...”, de 15 de julho, “A litera-
tura infanto-juvenil”, de 13 de outubro, e “Literatura infantil-juvenil”, de 
30 de novembro. 

O primeiro desses textos versa sobre o projeto de lei paulista, aprovado 
em outubro de 1948 (Lei n. 171), que estabeleceu a criação da Comissão 
Orientadora de Literatura Infanto-Juvenil. Os dois últimos, possivelmente 
inspirados nessa iniciativa paulista, tratam da defesa do deputado Aure-
liano Leite, na Câmara Federal, de criação de medidas para “proteção” da 
literatura infantil, como a criação de uma emenda constitucional. 
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No texto “A Secretaria de Educação e o problema da literatura infantil”, 
publicado em 23 em março de 1949, noticia-se a reclamação do deputado 
Gabriel Migliori, autor do projeto que deu origem a essa lei, sobre a Secre-
taria de Educação de São Paulo nada ter feito para pôr em prática as medi-
das estabelecidas. 

Outro aspecto que se pode observar nesses textos é que a questão sobre 
as bibliotecas infantis e escolares começou a figurar com maior regulari-
dade na discussão sobre literatura infantil. Esse aspecto se deve, presumi-
velmente, à expansão desse tipo de espaço, seja na escola, seja em lugares 
públicos, a partir da década de 1940. 

Características do ensino da literatura infantil entre 
1947 e 1956 

Em vista dos aspectos apresentados neste capítulo, no período compre-
endido entre 1947 e 1956, que se caracteriza pela criação da matéria “Lite-
ratura infantil” no Instituto de Educação Caetano de Campos, notam-se as 
primeiras iniciativas em torno da constituição de um saber sobre a literatura 
infantil e destinado à formação de professores. Ainda que essa matéria 
tenha sido criada oficialmente no currículo do Instituto de Educação Cae-
tano de Campos, em termos prescritivos, o estado de São Paulo não tomou 
nenhuma providência para orientar os professores sobre o que se devia 
ensinar em relação à literatura infantil. 

A orientação, sobre o que se ensinar no âmbito dessa matéria, pode-
-se assim dizer, ficou a cargo dos capítulos sobre literatura infantil publi-
cados nos manuais de Budin (1949), Carneiro (1951) e d’Ávila (1954), 
principalmente.

Essas primeiras iniciativas de “concretização” do ensino da literatura 
infantil, apesar de curtas e com características de textos que buscam apenas 
dar a conhecer o assunto, foram importantes para iniciar um processo de 
formação de um saber sobre esse gênero, tornando-se basilares na constru-
ção de uma didática da literatura infantil.

Em relação a como esses capítulos em manuais de ensino apresentam 
propostas de “concretização” do ensino da literatura infantil, observa-se a 
menção às questões da Psicologia, a exemplo do que já se vinha observan-



HISTÓRIA DO ENSINO DA LITERATURA INFANTIL 147

do nos textos e artigos da década de 1940. De modo geral, esses capítulos 
não apresentam nenhuma concepção inovadora sobre a literatura infantil, 
apenas no caso dos manuais de Carneiro (1951) e d’Ávila (1954) o assunto 
relativo às bibliotecas escolares passou a figurar também como um assunto 
relativo ao ensino desse gênero literário. Cabe destacar em relação a esse 
aspecto, que a discussão sobre bibliotecas e sobre os livros escolares, como 
elementos fundamentais para a formação de leitores, tornou-se recorrente 
entre alguns dos disseminadores do movimento da Escola Nova, no Brasil. 
Esse aspecto se observa, por exemplo, nos diferentes textos que o sociólogo 
e educador Fernando de Azevedo, um dos principais nomes do escolano-
vismo no Brasil, teve publicado sobre o assunto, na década de 1930.21 

Ao apresentar o que os professores precisam saber para ensinar litera-
tura infantil, esses capítulos são consensuais em praticamente tudo. A dis-
cussão se inicia sempre pela definição de um conceito de literatura infantil, 
seguida da apresentação da origem desse gênero literário e das funções e 
requisitos desse tipo de literatura para a formação de crianças. Sobre essa 
questão das funções e dos requisitos, os capítulos de Budin (1949), Carnei-
ro (1951) e d’Ávila (1954) apresentam esboço da categorização dos livros 
por faixa etária, porém não expandem muito essa proposição. 

Sobre a bibliografia que é citada, mencionada ou indicada nesses ma-
nuais, exceto no manual de d’Ávila (1954), tem-se predominância de livros 
estrangeiros, na sua maioria sobre ensino de leitura e questões gerais da 
educação. Há apenas um ou outro título que sugere tratar da literatura 
infantil, mas nada como o que veio a ocorrer, posteriormente, como a circu-
lação do livro de Jesualdo. 

Em relação aos livros indicados nessas bibliografias e que se referem ao 
campo educacional, destacam-se os de autores ligados ao movimento da 
Escola Nova, como Miguel Agauyo. 

De um modo geral, pode-se dizer que os autores dessas primeiras pro-
postas de “concretização” do ensino da literatura infantil, tiveram também 
como referência, além da bibliografia que indicaram, os textos em jornais 
e artigos em revistas que vinham sendo publicados, principalmente, desde 

 21 Entre os textos que Fernando de Azevedo teve publicados sobre bibliotecas e livros escola-
res, têm-se: “A renovação educacional e o livro” (1933), “A nova função do livro escolar” 
(1933), “As bibliotecas e os laboratórios” (1933) e “A formação e a conquista do público 
infantil (a literatura infantil numa perspectiva sociológica)” (1952). 
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o início da década de 1940. Esse aspecto pode ser observado, por exemplo, 
quando os autores desses capítulos mencionam ou fazem referência a textos 
como os de Alceu Amoroso Lima, publicado em 1927, em um livro de sua 
autoria; Jerônimo Monteiro, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 
1941; de Betti Katzenstein e Beatriz de Freitas, publicado na Revista do 
Arquivo Municipal, em 1941; e dos resultados da investigação realizada pelo 
Inep, publicados, em 1945, na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 

Além desses, cuja menção e/ou citação é explícita, é possível presumir 
que outros textos em jornais e artigos em revistas tenham subsidiado as 
reflexões sobre a literatura infantil contidas nos capítulos de Budin (1949), 
Carneiro (1951) e d’Ávila (1954). Um caso desses é, por exemplo, o do arti-
go de Maria dos Reis Campos, publicado em 1947, na Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos. Embora esse artigo não conste na bibliografia do ma-
nual de Budin (1949), a autora do primeiro capítulo sobre literatura em um 
manual de ensino afirma, em seus agradecimentos, ter utilizado materiais 
de aulas e textos, entre outros, de Maria dos Reis Campos. 

Depois da publicação desses capítulos, em 1955, com a circulação, no 
Brasil, do livro de Jesualdo, gradativamente as questões sobre literatura 
infantil foram ganhando maior estofo. 

Embora o impacto desse livro tenha somente ocorrido mais diretamente 
no final da década de 1950 e início de 1960 (como se nota na 3ª edição do 
manual de d’Ávila), a importância do livro de Jesualdo se deu, sobretudo, 
pela sua busca por dar à literatura infantil uma visão “científica”. Ao se 
basear em autores como Roger Cousinet, Anatole France e Jean Piaget, esse 
autor tentou em seu livro não apenas associar literatura infantil às questões 
da Psicologia e da Educação, mas estabelecer uma relação mais intrínseca 
entre esse gênero literário e esses campos de conhecimento. O livro de Je-
sualdo, nesse sentido, parece ter tido a função catalizadora de congregar e 
sistematizar as esparsas e introdutórias relações que se vinham formulando 
em torno da literatura infantil, Psicologia e Educação. O subtítulo de seu 
livro já alude a esse propósito: “Ética, estética e psicopedagogia da litera-
tura infantil”. 

Com relação ao livro de Cecília Meireles, Problemas da literatura in-
fantil, ele se apresenta um pouco diferente dos capítulos de Budin (1949), 
Carneiro (1951) e d’Ávila (1954) e do livro de Jesualdo. Talvez pela sen-
sibilidade de poeta, já reconhecida à época, ou também pelo tom mais 
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ensaístico e literário de seu texto, o livro de Cecília Meireles contém uma 
concepção de literatura infantil menos ligada às funções instrutivas e prag-
máticas da escola. Também no caso desse livro não se nota a recorrente 
presença de conceitos da Psicologia, como nos demais textos da época. Por 
isso, observa-se que esse livro, mesmo tendo sido publicado em 1951, foi 
mencionado nos manuais de Carneiro (1951) e d’Ávila (1954) e em outros 
publicados durante a década de 19960.

O que se nota é que as questões sobre literatura infantil de que trata 
Cecília Meireles em seu livro não se adequavam ao ensino da literatura in-
fantil, conforme o ponto de vista da formação moral e do desenvolvimento 
psíquico infantil. 

A partir dos aspectos aqui apontados, compreendo que, entre 1947 e 
1956, ainda que do ponto de vista da legislação quase nada se fez em termos 
do ensino da literatura infantil, já se notam importantes iniciativas no pro-
cesso de organização e sistematização do saber escolar relativo a esse gênero 
literário.




