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3 - Sistematização do saber escolar sobre a literatura infantil 
a disciplina “literatura infantil” (1957-1970) 

 

Fernando Rodrigues de Oliveira 



3 
sistemAtizAção do sAber escolAr sobre A 

literAturA infAntil: A disciplinA “literAturA 
infAntil” (1957-1970)

A reforma de 1957 do Ensino Normal paulista

Em 1957, os Cursos Normais do estado de São Paulo passaram por uma 
nova reforma. Tanuri (2000) explica que, nesse período, a “[...] euforia de-
senvolvimentista dos anos 50, as tentativas de “modernização” do ensino, 
que ocorriam na escola média e na superior, atingiram também o ensino 
primário e a formação de seus professores” (p.78). 

Entre as justificativas apresentadas pelo então Secretário de Estado dos 
Negócios da Educação, Vicente de Paula Lima, para que o Ensino Normal 
paulista se submetesse a uma nova reforma, encontra-se a de que, à época, 
esse ensino vinha sofrendo um processo de facilitação, que tendia ao relaxa-
mento da formação profissional do professor primário. Ele esclarece que a:

[...] estrutura dada em 1933 pelo Código de Educação ao ensino normal em São 
Paulo, desfigurada pela legislação posterior, superada também que foi pelas 
circunstâncias sociais e pedagógicas supervenientes, já não servem mais, como 
tão bem serviu anteriormente, às necessidades educacionais para cuja satisfação 
existe. (Lima, 1960, p.9) 

Por essas razões, o Departamento de Educação da Secretária de Estado 
dos Negócios da Educação realizou, à época, sob a supervisão de Sólon 
Borges dos Reis, um estudo sobre a questão da reforma do Ensino Normal. 
Desse estudo, resultou a elaboração de anteprojeto de lei “[...] suficiente 
para, sem ensejar o risco de radicais transformações na estrutura do ensino 
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normal, permitir que se reunissem as medidas que a experiência aconselha 
como urgentes [...], com vistas ao alteamento do padrão de formação pro-
fissional do professor primário” (Lima, 1960, p.10). 

No conjunto das medidas de mudança no Ensino Normal paulista pro-
postas nesse anteprojeto, destacam-se: a equiparação das Escolas Normais 
com os Institutos de Educação, a obrigatoriedade do ensino de língua por-
tuguesa em todos os anos do Ensino Normal, a introdução do ensino moral 
e cívico, a simplificação do currículo dos cursos de aperfeiçoamento e espe-
cialização e a fixação de nota mínima, por matéria, para aprovação no curso 
(Lima, 1960). 

Após apresentado ao então chefe do Executivo, Jânio da Silva Quadros, 
esse anteprojeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa do estado 
de São Paulo, que gerou a promulgação, em 21 de janeiro de 1957, da Lei 
estadual n. 3.739. 

Essa Lei, conforme previa seu anteprojeto, apresentava as novas dis-
posições sobre a organização do Ensino Normal nesse estado, revogando 
todas as leis sobre esse ensino em vigor, até então. 

Com isso, foi fixado, a partir da Lei n. 3.739, um modelo único de Curso 
Normal para todo o estado de São Paulo, extinguindo-se, portanto, a dife-
rença que havia anteriormente entre os Cursos Normais dos Institutos de 
Educação e os cursos pré-normal e de formação profissional do professor 
primário das Escolas Normais. 

A partir da Lei n. 3.739, de janeiro de 1957, o:

[...] Curso Pré-normal das Escolas Normais passa a constituir o primeiro ano 
do Curso Normal, o primeiro ano do atual curso de formação profissional de 
professôres passa a constituir o segundo ano do curso normal; e o segundo passa 
a constituir o terceiro, sempre com as adaptações e modificações decorrentes 
desta lei. (São Paulo, 1957, p.161-162) 

Com a equiparação das instituições que ofereciam o Ensino Normal no 
estado de São Paulo, o curso de formação de professores passou a ter dura-
ção de três anos, e o ingresso nesse ensino era feito mediante aprovação em 
exame vestibular, como ocorria anteriormente apenas nos Cursos Normais 
dos Institutos de Educação. 
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No caso dos Cursos Normais ministrados em período noturno, a Lei 
n. 3.739, de 1957, estabeleceu um tempo de duração diferente, de quatro 
anos, e a forma de ingresso também era mediante vestibular. 

Além dessas alterações e das demais previstas no anteprojeto de reforma 
do Ensino Normal, segundo Labegalini (2009, p.98), com a promulgação 
da Lei n. 3.739, de 1957, “[...] o currículo, que anteriormente compreendia 
‘matérias’ cujo ensino era distribuído em ‘cadeiras’ (que abrangiam uma ou 
mais ‘matérias’), passou a ser distribuído em ‘disciplinas’”. 

As disciplinas estabelecidas tanto para os Cursos Normais diurnos 
quanto para os noturnos foram as seguintes:

Artigo 3.º [...]
1 – Pedagogia e Psicologia geral e Educacional;
2 – Filosofia e História da Educação;
3 – Metodologia e Prática do Ensino Primário;
4 – Anatomia e Fisiologia Humanas, Higiene e Biologia Educacional;
5 – Sociologia Geral e Educacional;
6 – Desenho Pedagógico;
7 – Português, Linguagem e Literatura Infantil;
8 – Matemática e Estatística aplicada à Educação;
9 – Ciências Físicas e Naturais;
10 – História da Civilização Brasileira;
11 – Música e Canto Orfeônico;
12 – Educação Física, Recreação e Jogos;
13 – Trabalhos Manuais e Economia Doméstica; e
14 – Educação Social e Cívica. 
(São Paulo, 1957, p.160, grifos meus).

Conforme consta no artigo 3º da Lei n. 3.739, de 1957, o ensino da lite-
ratura infantil, antes restrito ao Curso Normal dos Institutos de Educação, 
passou a integrar todos os currículos de Cursos Normais do estado de São 
Paulo. Essa disciplina compunha, juntamente com as disciplinas “Portu-
guês” e “Linguagem”, um único bloco, que garantia a exigência de manter 
o ensino de língua portuguesa em todos os anos do curso Normal. Assim, 
em cada ano do curso, ofertar-se-ia uma dessas três disciplinas. 



154 FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

A disciplina “Literatura infantil”, nos Cursos Normais diurnos, inte-
grava o conjunto das disciplinas do 3º ano, com carga horária de 2 horas-
-aulas semanais e, nos Cursos Normais noturnos, integrava o conjunto das 
disciplinas do 4º ano, também com carga horária de 2 horas-aula semanais. 

Iniciativas após a criação da disciplina “Literatura 
infantil”

A partir da criação da disciplina “Literatura infantil” em todo o currí-
culo do Ensino Normal do estado de São Paulo, ocorreram, nesse estado, 
algumas ações visando a contribuir para a sistematização do ensino da lite-
ratura infantil na formação dos professores. 

Embora com a reforma do Ensino Normal, em 1947, a matéria “Literatu-
ra infantil” tivesse sido criada no Instituto de Educação Caetano de Campos 
e depois se expandido para os novos Institutos, por se tratar de iniciativas 
pontuais, as questões relativas ao ensino da literatura infantil ainda eram 
pouco familiares para a maioria dos professorandos1 e dos professores pri-
mários em exercício. Mesmo com a expansão dos Institutos de Educação, a 
partir de 1951, o ensino da literatura infantil ainda não tinha tomado as pro-
porções que alcançou a partir da reforma de 1957. 

Anteriormente à reforma do Ensino Normal, em 1957, não haviam se 
consolidado, nesse estado, “tematizações”, “normatizações” e “concretiza-
ções” específicas e de maior abrangência a respeito do ensino da literatura 
infantil. Por essa razão, a criação da disciplina “Literatura infantil” em todo 
o currículo do Ensino Normal do estado de São Paulo, a partir da reforma 
de 1957, representou a necessidade de mobilização mais ampla dos educa-
dores e intelectuais da época, para suprir a inexistência de estudos sobre a 
literatura infantil e seu ensino. 

Em relação a esse aspecto, a professora Bárbara Vasconcelos de Carva-
lho, em 1957, após a promulgação da Lei n. 3.739, teve publicado no jornal 
A Gazeta (SP) o artigo intitulado “A literatura infantil na escola normal”, 
no qual afirma que o: 

 1 Na legislação paulista sobre o Ensino Normal, o termo “professorando” é utilizado para se 
referir ao aluno que frequentava os Cursos Normais. 
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[...] novo programa do curso normal, com a inclusão, no 3º ano, de Literatura 
infantil, é, sobre todos os aspectos, um passo que vem preencher uma lacuna 
na formação do professor primário, capacitando-o a dar completa orientação 
cultural, estética e espiritual a suas crianças. Já não estava cedo para cogitar-se 
em nossa terra. Que o Brasil chegue atrasado; mas que chegue... E São Paulo 
está de parabéns. (1957, p.19)

Carvalho (1957) ressalta também que os títulos sobre literatura infantil, 
disponíveis no mercado, à época, eram quase todos em francês, espanhol e 
inglês, o que se configurava como um problema. 

O Curso Intensivo de Literatura infantil

Tendo em vista o problema com a escassez de bibliografia especializada 
sobre ensino da literatura infantil, conforme relatado por Carvalho (1957) 
e também conforme se pode observar pelas informações que apresentei no 
Capítulo 2, a Biblioteca Central do Departamento de Educação do esta-
do de São Paulo teve a iniciativa de organizar, ainda em 1957, o primeiro 
Curso Intensivo de Literatura Infantil. Esse curso, realizado no Instituto 
Cultural Monteiro Lobato, na cidade de São Paulo, era destinado aos alu-
nos matriculados nos Cursos Normais e também aos professores dessa dis-
ciplina, atuantes nas Escolas Normais e Institutos de Educação do estado. 

Esse curso, conforme notícia divulgada no jornal A Gazeta, no dia 29 de 
maio de 1957, realizou-se entre os dias 27 de maio de 1957 e 1º de junho de 
1957 e contou com a participação de mais de 50 inscritos. Esse número de 
inscritos demonstra o interesse que o assunto despertava nos professores ou 
alunos dos Cursos Normais. 

Levando em consideração ainda a “[...] falta de um compêndio útil a 
professôres e formandas do Curso Normal, a Editôra Santos de Oliveira 
ouviu os apelos que lhe foram dirigidos no sentido de editar as respectivas 
aulas” (Oliveira, [1958], p.5). E, em 1958, com o título Curso de literatura 
infantil, a Editora Santos de Oliveira (SP) publicou, mediante organização 
de Antenor Santos de Oliveira,2 livro contendo seis das aulas ministradas 

 2 Não foi possível localizar informações a respeito de Antenor Santos de Oliveira. 
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no Curso Intensivo de Literatura Infantil.3 São elas: “A literatura infantil 
através dos tempos”, de Antenor Santos de Oliveira; “A arte de escrever 
para infância”, de Thales Castanho de Andrade; “Aspectos da literatura 
infantil na escola primária”, de Consuelo da Silva Dantas; “Influência da 
má literatura na infância e juventude”, de Aldo de Assis Dias; “Teatro 
infantil”, de Júlio Gouveia; e “O folclore – base da literatura infantil”, de 
Hernâni Donato. Esses autores, à época, eram importantes figuras ligadas 
à educação nacional e às discussões sobre literatura infantil, tendo, pratica-
mente todos eles, atuação reconhecida pelos seus contemporâneos.

Além da versão escrita dessas seis aulas, foi acrescido em Curso de lite-
ratura infantil o capítulo “Organização e funcionamento de uma biblioteca 
escolar”, de Lenyra Fraccaroli, que trata de um assunto que não havia sido 
abordado durante o Curso Intensivo. 

Figura 6 – Capa de Curso de literatura infantil (1958), organizado por Antenor S. de Oliveira.
Fonte: Acervo pessoal do autor.

No primeiro capítulo – “A literatura infantil através dos tempos” – Oli-
veira (1958) busca situar o aparecimento e desenvolvimento da literatura 

 3 Embora seja possível presumir que tenha ocorrido um número de aulas maior que seis 
durante o I Curso Intensivo de Literatura infantil, não foi possível localizar essa informação. 
Apenas consta no prólogo de Curso de literatura infantil (1958), que nem todos os palestran-
tes puderam contribuir com texto para a coletânea. 
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voltada às crianças. Para ele, a literatura infantil, “arte da pena”, representa 
o “[...] ritmo e a cadência da alma adulta, conduzida à alma da criança” 
(p.9). Por isso, a sua origem se resguarda no desejo da humanidade de 
transmitir aos pósteros algo que os adultos aprenderam com seus ante-
passados, quando, pela oralidade, começaram as mães a transmitir para os 
pequenos cantigas e histórias que alimentavam a imaginação. 

Segundo Oliveira (1958), com o desenvolvimento das civilizações, as 
histórias e as formas de transmiti-las foram se modificando. “De grosseiros 
relatos, à medida que passavam os tempos, foram-se modificando os gostos 
e os contos. Custaram, todavia, muito, os homens a fazer literatura para a 
criança” (Oliveira, 1958, p.10). 

Antes de a literatura para crianças surgir, explica Oliveira (1958) que 
na Grécia e Roma antigas alguns textos eram lidos aos pequenos, porém 
era quase tudo desvio do “ético”, do “belo” e do “construtivo”. Apenas 
Esopo, embora sem ter escrito para as crianças, conseguiu “alcançar” a 
mente infantil. 

Oliveira (1958) relata que, embora desde as fábulas de Esopo já se ti-
nham textos que “alcançavam” a mente infantil, a literatura para crianças 
apenas surgiu quando Charles Perault escreveu seu livro de contos, em 
1697. Após a publicação desse livro, surgiu um conjunto de escritores que 
se dedicaram à literatura infantil, especialmente na França. Porém, para 
Oliveira (1958), Perrault, juntamente com os alemães irmãos Grimm, e o 
dinamarquês Hans Christian Andersen constituem os “maiores” da litera-
tura infantil desse tempo. 

Com relação ao caso do Brasil, Oliveira (1958) entende que o primeiro 
trabalho publicado no Brasil para as crianças foi o de Alberto Figueiredo 
Pimentel, em Contos da Carochinha, de 1896. Porém, o primeiro a fazer “li-
teratura própria” foi Thales Castanho de Andrade, com A filha da floresta, 
publicado em 1918. Oliveira (1958) também destaca o nome de Monteiro 
Lobato, que segundo ele, é “[...] o maior escritor brasileiro de contos infan-
tis [...]” (p.16). 

Sobre os escritores do século XX, Oliveira (1958) destaca os seguintes 
nomes: Lourenço Filho, Paulo Menotti Del Picchia, Francisco Ferrari 
Marins, Renato Sêneca Fleury, Lúcia Machado de Almeida, Maria Lúcia 
Amaral, Virgínia Lefévre, Antônio de Pádua Morse, Mário de Medei-



158 FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ros, Cecilia Meireles, Hernani Donato, Mário Donato, Leonardo Arroyo, 
Olavo Bilac, Agnelo Rodrigues de Melo e Corrêa Júnior. 

Para concluir, Oliveira (1958) alerta para a dúvida em relação às contri-
buições, ou não, da literatura infantil para o desenvolvimento psíquico da 
criança e alerta que esse gênero literário deve ser “[...] a boa aplicação dos 
princípios de psicologia da criança [...]” (p.26). 

O escritor Thales Castanho de Andrade,4 autor do segundo capítulo 
do Curso de literatura infantil (1958) – “A arte de escrever para crianças” 
– aborda como ele, escritor de literatura infantil, compreende a produção 
desse gênero literário. 

Andrade (1958) inicia seu texto por apresentar reflexões sobre a deli-
mitação da infância, aspecto, segundo ele, sem o qual não se pode pensar a 
produção literária voltada a esse público. Embora Andrade (1958) conside-
re difícil delimitar qual período da infância corresponde a literatura infantil, 
toma, como ponto de partida, o momento em que as crianças desenvolvem 
a linguagem e, como ponto de encerramento, o início da puberdade. Com 
essa delimitação, Andrade (1958) afirma que, do ponto de vista literário, o 
escritor se vê frente a diferentes fases da “capacidade mental”. Por isso, a 
literatura infantil, fonte de “alimentação” do espírito, precisa se adequar a 
cada uma das fases. Ela tem de “[...] proceder como a farmacopeia em rela-
ção aos medicamentos” (Andrade, 1958, p.41). 

Andrade (1958) enfatiza que a arte de escrever para a infância requer 
respeitar um conjunto de preceitos, “[...] atinentes ao seu próprio objeto 
e de conformidade com os seus fins” (p.45). O primeiro desses preceitos 
se refere à ideia comum, à época, de que a literatura infantil ideal seria a 
produzida pela criança. Para Andrade (1958), essa literatura é impossível 
e, mesmo que não fosse, o seu intento seria apenas o de divertir, agradar o 
leitor. Por essa razão, a literatura feita pelo adulto, como se fosse feita pela 

 4 Nascido em 1890, em Piracicaba-SP, Thales Castanho de Andrade se diplomou professor 
pela Escola Normal de Piracicaba e foi uma das figuras marcantes na educação brasileira, 
sobretudo por sua atuação como escritor. Entre os cargos que ocupou durante sua atuação 
profissional, foi professor em escolas do interior do estado de São Paulo, Diretor-Geral do 
Departamento de Educação do Estado de São Paulo; e foi responsável pela organização de 
uma coleção para a Companhia Editora Melhoramentos. Como escritor, Thales de Andrade 
escreveu dezenas de livros de literatura infantil, “onde ecoam as mais diversas fontes por ele 
aproveitadas.” (Coelho, 1983, p. 861). Faleceu em 1977, em São Paulo-SP. 
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criança, incorre em erro grave e “lacuna inadmissível”, pois não tem valor 
educativo, o seu valor se resguarda apenas na diversão, no prazer. 

Segundo Andrade (1958), a literatura ideal é a que educa e agrada ao 
mesmo tempo. Isso requer, para esse escritor, “[...] escrever como criança, 
para agradá-la, e escrever para educá-la, como não sendo escritor adulto” 
(p.48). Essa relação, “agradar + educar”, é, para Andrade (1958), a “recei-
ta” da literatura infantil. 

Definido esse preceito, Andrade (1958) explica os demais, quais sejam: 
reunir elementos que “se prestam” a livros para crianças, escolher forma 
adequada para os livros, usar elementos úteis à vida das crianças, usar de 
situações cômicas e que despertam o interesse do leitor, escolher assuntos 
apropriados ao universo infantil, evitar brinquedos e diversões “conde-
náveis”, empregar linguagem simples, fazer uso de começos simples e 
que gerem a curiosidade, buscar manter suspense, para manter o interes-
se do leitor, não usar de “matérias” extensas e não usar “falas” falsas ou 
inventadas. 

Com esses princípios, Andrade (1958) conclui que a literatura infantil, 
feita “irremediavelmente” pelo adulto, tem de “[...] instruir, educar e edifi-
car, como se o não estiver fazendo” (Andrade, 1958, p.52). 

No capítulo “Aspectos da literatura infantil na escola primária”, a pro-
fessora Consuelo da Silva Dantas,5 ao levantar o problema do excesso de 
livros decorrentes da ambição econômica da indústria editorial, entende 
que vinham “penetrando” na escola primária livros de qualidade questio-
nável, que “deformam” o propósito educativo dos programas de ensino. 
Por essa razão, destaca a criação da disciplina “Literatura infantil” no En-
sino Normal paulista como uma “nova fase” de aquisição, por parte dos 
professores, de conhecimentos “metodizados”, com finalidade do ensino 
da “boa leitura”. 

Dantas (1958) detém-se à exploração das maneiras que a leitura literária 
pode corresponder ao propósito escolar de educar e dar o melhor para a 
criança. Com isso, ela afirma que o primeiro contato das crianças com a li-
teratura infantil se dá pelas cartilhas de alfabetização. Gradativamente, vão 
aparecendo outros tipos literários, como a imprensa escolar. E, quando as 
crianças começam a ler textos durante as aulas, outras situações de trabalho 

 5 Não foi possível localizar informações a respeito de Consuelo da Silva Dantas.
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com a leitura literária se apresentam como “[...] auxiliares à planificação 
dos seus trabalhos” (p.70). 

Dantas (1958) conclui a sua exposição enfatizando que, quando se trata 
de pensar a literatura infantil dentro da escola, o que se quer é:

[...] reduzir as distâncias do país em função de aprendizagem sem classes que 
a diferenciem, unificar as crianças, num grupo homogêneo com as mesmas 
possibilidades já que ao educarmos queremos dar ao país cidadãos e não sub-
população, sem rumo, sem autonomia, sem desenvolvimento integral. (p.76) 

No quarto capítulo de Curso de literatura infantil, Aldo de Assis Dias6 
aborda algumas questões, do ponto de vista legal, entre a chamada “má” 
literatura infantil e a formação de crianças e jovens. 

Nesse capítulo, intitulado “Influência da má literatura na infância e 
juventude”, Dias (1958), então Juiz de Menores, entende que a leitura 
é uma das mais poderosas formas de “aprimoramento” e “elevação” da 
personalidade e nível cultural dos seres humanos. Por isso, “[...] quando 
mal orientada, a leitura pode contribuir e favorecer a degradação da perso-
nalidade, principalmente quando ainda em formação” (Dias, 1958, p.83). 
Por essa razão, defende que a “má” literatura infantil, entendida como as 
publicações que ferem a moral e os bons costumes, precisa ser combatida 
com toda força e energia, para que se possa “preservar a alma” das crianças. 

Sobre essa “preservação das almas”, do ponto de vista legal, Dias (1958) 
explica que, no Brasil, competia ao Juiz de Menores, em conformidade 
com a Lei da Imprensa, Lei n. 2.083, de 12 de novembro de 1953, artigo 
53º, “[...] declarar quais publicações de caráter obsceno, a fim de impedir a 
respectiva circulação” (Dias, 1958, p.87). Com base nessa lei, ele que havia 
baixado duas portarias em sua comarca, proibindo a exposição e venda de 
100 publicações, 40 nacionais e 60 internacionais, por considerá-las ofen-
sivas à moral e inconvenientes do ponto de vista da formação da criança e 
do jovem. Dias (1958) explica que, embora muitos jornais paulistanos vi-
nham veiculando injúrias e calúnias sobre a sua atuação e a de sua comarca, 
seu objetivo era encorajar e levar adiante essa “Campanha de Saneamento 
Moral”. 

 6 Não foi possível localizar informações a respeito de Aldo de Assis Dias.
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Ainda com base na Lei da Imprensa, Lei n. 2.083, de 1953, além da 
penalidade de proibição da venda de publicações imorais, previa-se de 3 
a 6 meses de detenção e multa entre Cr$ 8.000,00 e Cr$ 12.000,00 para os 
responsáveis por dar ao mercado os livros considerados perniciosos. 

Dias (1958) conclui com o seguinte “apelo caloroso” aos “pais e mestres”:

[...] todos os que aqui me ouvem para cooperarem com o Juizado de Menores nesta 
causa, pois que, amparar e assistir a uma criança, bem como defender os jovens 
dos perigos que a vida oferece, e principalmente, salvar a juventude de nossa terra 
das garras criminosas da má imprensa e dos elementos sem consciência, não é, 
tão-sòmente, praticar um ato de solidariedade social ou de piedade cristã. Mas 
também, engrandecer-se aos olhos da Sociedade e conquistar as bençãos de Deus! 
(Dias, 1958, p.93) 

No quinto capítulo de Curso de literatura infantil, “O teatro para crian-
ças e adolescentes – bases psicológicas, pedagógicas, técnicas, estéticas 
e econômicas para a sua realização”,7 o médico Júlio Gouveia8 defende a 
ideia de que é necessário formar as pessoas para o hábito do teatro, os quais 
se apresentam “conscientes” e de “elevado padrão artístico”. Para isso, 
Gouveia (1958) entende que o teatro infantil tem papel fundamental, pois, 
desde cedo, as crianças, futuros adultos, são formados para uma cultura 
teatral. 

Gouveia (1958) ressalta que é necessário que esse tipo de teatro seja 
orientado dentro de algumas normas de ordem psicológica, pedagógica, 
técnica, estética e econômica, pois, sem isso, “[...] estaremos contribuindo 
para formar um público pior ainda do que se o tivéssemos deixado entregue 
à sua própria sorte” (p.99). 

 7 No sumário e capa de Curso de literatura infantil, esse capítulo é intitulado “Teatro infantil”, 
porém, no interior do livro, é intitulado “O teatro para crianças e adolescentes – bases psico-
lógicas, pedagógicas, técnicas, estéticas e econômicas para a sua realização”. 

 8 Nascido em 1914, Júlio Gouveia se formou em Medicina e posteriormente se especializou 
em Psiquiatria. Juntamente com alguns amigos e sua esposa, Tatiana Belinky, criou, em 
1948, o grupo “Teatro Escola de São Paulo” (Tesp). Também com sua esposa adaptou para a 
TV Tupi Os três ursinhos, em 1951, e criou, em 1953, a versão televisiva de O Sítio do Pica-
-pau Amarelo, exibida pela TV Paulista. Após vários anos se dedicando à televisão brasileira, 
Julio Gouveia resolveu se afastar da vida artística e passou a atuar apenas como médico, 
tendo falecido em 1988, aos 74 anos de idade (PRÓ TV, s.d.). 
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Para concluir, Gouveia (1958) apresenta algumas considerações sobre 
as bases econômicas do teatro infantil e destaca que, por requerer cenário 
variado, figurino “vistoso”, músicas, efeitos e elenco considerável, o teatro 
infantil não costuma dar lucro, nem sequer se sustentar sozinho. Por isso, 
ele entende que o teatro infantil apenas funcionará no Brasil em situação 
ideal, quando houver Companhias e Sociedades destinadas a esse fim. 

No sexto capítulo de Curso de literatura, “Organização e funcionamento 
de uma biblioteca escolar”, a bibliotecária Lenyra Fraccaroli,9 ao retomar 
a importância da leitura e da literatura infantil, afirma que, para que esse 
gênero literário pudesse “[...] exercer todo o benefício que lhe é próprio, fal-
tava um impulso, um veículo de divulgação, um meio edificante de acordar 
o interêsse: Bibliotecas infantis [...]” (p.120). 

Segundo essa autora, as bibliotecas infantis, ao funcionarem como com-
plementos das escolas, constituem-se em “admiráveis” centros de ação 
social e concorrem “poderosamente” para o progresso do ensino. Por isso, 
afirma que não “[...] se pode admitir uma escola primária sem sua biblio-
teca escolar, ou uma cidade civilizada sem sua biblioteca pública infantil” 
(p.120). 

Para que as bibliotecas infantis desempenhassem o papel que lhes cabia, 
Fraccarroli (1958) destaca que a figura do bibliotecário era fundamental. O 
“[...] bibliotecário hábil fará da biblioteca o centro vital da escola. Assim, 
como em muitas escolas, um bom corpo docente compensa a falta de um 
prédio próprio, assim, também, a presença na biblioteca de um bibliote-
cário capaz, suprirá até mesmo a deficiência do material [...]” (Fraccaroli, 
1958, p.121-122). 

Além de destacar o conceito de biblioteca que trabalha e o papel do 
bibliotecário nesse tipo de espaço, Fraccaroli (1958) apresenta algumas 
orientações sobre como proceder com relação ao espaço, ao mobiliário, à 
organização dos livros, ao museu, ao acervo, ao empréstimo de livros, às 
estatísticas de retirada de livros, às doações, à portaria da biblioteca e às 
exposições. 

No sétimo e último capítulo de Curso de literatura infantil, “O folclo-
re – base da literatura infantil”, o professor e editor Hernâni Donato,10 

 9 As informações biográficas sobre Lenyra Fraccaroli foram apresentadas no Capítulo 2 deste livro. 
 10 Nascido na cidade de Botucatu-SP, em 1922, Hernâni Donato, em 1940, matriculou-se na 

Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo e, em 1942, foi contratado para lecionar como 
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ao entender que literatura é um tipo de arte e o folclore, a manifestação 
criativa não erudita, afirma que: “Uma e outra são formas de pesquisa e de 
conhecimento do mundo e do homem” (p.145). E, por ser a literatura um 
tipo de arte, ela tem função “estetizante”, “recreativa”. Já o folclore, pelo 
seu caráter de manifestação não erudita, tem função “sublimadora”, “mo-
ralizante”, “libertadora”. Por isso: “Folclore e Literatura, frequentes vêzes 
se confundem e esta bebe seguidamente no remanso darto que é aquêlo” 
(Donato, 1958, p.151). 

Dada essa relação entre literatura e folclore, Donato (1958) faz uma ex-
tensa explicação histórica sobre as relações entre essas duas manifestações 
culturais, especialmente no que se refere à literatura para crianças. Ele en-
tende que a literatura infantil, que não “nasceu” infantil, originou-se como 
tal, no século XVIII, do folclore. 

Em relação à literatura infantil brasileira e à representação do folclore 
nacional, Donato (1958) entende que se trata de algo recente, pois Lobato 
ainda recorreu em sua literatura ao folclore universal. 

Donato (1958) conclui fazendo o seguinte alerta e pedido:

[...] é forçoso que as professôras [...] tomem conhecimento e sob cuidados, as 
manifestações da alma popular brasileira. Só êsse apelo foi o objeto de minha 
palestra, neste Curso em homenagem a Monteiro Lobato. Ouçam-no com boa 
vontade os que têm a responsabilidade da formação da consciência das gerações 
escolares. E façam melhores brasileiros pelo melhor conhecimento da genuína 
alma nacional: a sua expressão folclórica. (Donato, 1958, p.169) 

A I Semana de Literatura Infantil de São Paulo

Também no movimento de tentar solucionar os problemas relativos 
ao desconhecimento e ao despreparo dos professores e alunos dos Cursos 
Normais no que se refere ao ensino da literatura infantil, foi organizada a 

professor de “Merceologia” e “Tecnologia Merceológica” da Escola Técnica de Comércio 
Nossa Senhora de Lourdes, de Botucatu-SP. Entre os cargos ocupados por Donato, destacam-
-se: professor da cadeira “português”, da Escola Técnica de Comércio Nossa Senhora de Lour-
des, de Botucatu-SP; redator e diretor de diversos jornais e revistas; e professor de “Geografia 
Humana” na Escola de Formação de Líderes Sindicais (Mello, 1954; Coelho, 2006). 
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I Semana de Literatura Infantil, pelos alunos do curso de Administradores 
Escolares do Instituto de Educação Caetano de Campos, juntamente com 
a professora Maria Nilde Mascellani11, responsável pela disciplina “Lite-
ratura infantil” desse curso. Essa Semana foi realizada em São Paulo, entre 
os dias 21 e 28 de outubro de 1957, no auditório do Instituto de Educação 
Caetano de Campos. 

De acordo com o panfleto de divulgação desse evento, a sua realização 
do fato de que: 

o número de pessoas interessadas na solução dos nossos problemas educa-
cionais e em tôda obra que reverta em favor da criança, é com alegria que nos 
dirigimos a todos aquêles que labutam no campo da educação, a fim de con-
vidá-los, professôres, primários, professôres de ensino secundário e normal, 
estudantes normalistas e pais em geral, para participarem das atividades que 
integram o programa desta I Semana de Literatura Infantil (Instituto..., 1957, 
página única). 

Para atingir os objetivos a que visavam com a realização dessa I Sema-
na de Literatura infantil, ficou estabelecida a seguinte programação de 
palestras: 

Dia 21 – segunda-feira – 19, 30 horas
1 – Sessão de abertura, no Auditório do Instituto de Educação Caetano de 

Campos.
2 – “Formação e posição do professor primário em relação ao problema da 

Literatura infantil” – palestra pelo prof. Antônio d’Ávila. 
3 – Abertura da Exposição de Literatura infantil na sala n. 325 do Instituto
Dia 22 – terça-feira

 11 Nascida em São Paulo-SP, em 1931, Maria Nilde Mascellani se diplomou professora pela 
Escola Normal Padre Anchieta, na capital paulista, e depois se graduou em Pedagogia pela 
Universidade de São Paulo. Atuou como professora em diferentes instituições do estado de 
São Paulo, foi Secretária de Educação de Rio Claro-SP, coordenadora do Serviço de Ensino 
Vocacional e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). No ano 
de 1990, defendeu sua tese de doutorado junto à Faculdade de Educação da USP e faleceu 
aos 68 anos de idade, em 1999. Informações disponíveis em: <http://www.pucsp.br/cedic/
memoria_educacao/root/galeria_videos.html>. Acesso em: 15 de out. 2014. 
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19,30 hs. – “Escrevendo para a infância...” – palestra pelo professor Dr. 
Francisco Marins. 

20,30 hs. – “Literatura e teatro infantil” – palestra pela escritora Maria 
Clara Machado. 

Dia 23 – quarta-feira
19,30 hs. – “Organização e orientação de uma biblioteca infantil” – palestra 

pela profa. Lenira Fracarolli. 
20,30 hs. – “História da Literatura Infantil” – palestra pela profa. Matilde 

Brasiliense. 
Dia 24 – quinta-feira 
19,30 hs. – “Fundamentos psicológicos da Literatura Infanto-Juvenil” – 

palestra pela profa. Noemy da Silveira Rudolfer. 
20,30 hs. – “Literatura infantil e Folclore” – palestra pelo prof. Rossini 

Tavares de Lima. 
Dia 25 – sexta-feira
19,30 hs. – “Aspecto jurídico social da literatura infanto-juvenil” – palestra 

pelo Desembargador Dr. João Batista Arruda Sampaio.
Dia 28 – segunda-feira
19,30 hs. – 1 – Sessão de encerramento com apresentação das conclusões 

gerais da I Semana de Literatura Infantil
2 – Apresentação da peça teatral infantil Pluft, o Fantasminha, de autoria de 

Maria Clara Machado, a cargo do Grupo de Teatro do I Ano de Administrado-
res Escolares (Instituto..., 1957, página única). 

A realização desse evento, ao longo dos dias em que ele ocorreu, foi noti-
ciada pelo jornal A Gazeta, que apresentou breves informações das ativida-
des que vinham ocorrendo na I Semana de Literatura Infantil. 

Entre essas notícias, no dia 25 de outubro de 1957, relatou-se sobre o 
número de inscritos na atividade, que excedera as expectativas dos orga-
nizadores. Segundo essa notícia do jornal A Gazeta, isso demonstrava o 
interesse crescente dos professores em relação à literatura infantil. As fotos 
desse evento possibilitam observar que o número de pessoas que participa-
ram das palestras era realmente significativo. 

Com relação às palestras realizadas, cabe destacar que as temáticas abor-
dadas se assemelham bastante às do I Curso Intensivo de Literatura Infan-
til, ocorrido no mesmo ano, porém os palestrantes foram todos diferentes. 
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No âmbito das palestras programadas para a I Semana de Literatura 
Infantil, cabe destacar o tema da palestra de Antônio d’Ávila – “Forma-
ção e posição do professor primário em relação ao problema da Literatura 
infantil” –, que faz referência indireta à institucionalização do ensino da 
literatura infantil nos Cursos Normais paulistas. Muito possivelmente, 
esse foi o tema escolhido por Antônio d’Ávila ou indicado para ele, por 
conta de sua experiência com a proposição de “concretização” de ensino da 
literatura infantil, contida no terceiro volume de Práticas escolares (1954). 
Esse professor, o primeiro com atuação no estado de São Paulo a escrever 
um capítulo sobre literatura infantil em manuais de ensino, de certa forma, 
acabou se tornando referência no assunto por essa condição. 

Lourenço Filho e a elaboração de um “anteprojeto” de 
programa de ensino 

Também em 1957, após a criação da disciplina “Literatura infantil” no 
currículo dos Cursos Normais do estado de São Paulo, a Chefia do Serviço 
do Ensino Secundário e Normal desse estado publicou, em caráter emer-
gencial e provisório, um programa de ensino para o conjunto das disciplinas 
“Português”, “Linguagem” e “Literatura infantil”. 

A pedido do escritor Francisco Marins, Lourenço Filho, por entender 
que a parte de literatura infantil não era de conhecimento dos professores 
normalistas, elaborou “[...] algumas notas e observações sobre a matéria, 
com o simples intuito de facilitar a obra em que se empenha a digna Chefia 
do Ensino Secundário e Normal” (Lourenço Filho, 1957a, p.1). 

Essas “notas e observações”, datilografadas, compõem um documento 
dividido em duas partes: a primeira, com considerações preliminares sobre 
a disciplina “Literatura infantil” e sobre o programa emergencial; a segun-
da, com um anteprojeto de programa de ensino para essa disciplina. 

Esse documento foi entregue à Chefia do Ensino Secundário e Normal, 
visando, então, colaborar com a elaboração dos programas definitivos para 
a disciplina “Literatura infantil”.

Na primeira parte desse documento, Lourenço Filho (1957a), após jus-
tificar seu empenho na elaboração do anteprojeto de programa de ensino, 
explica que a melhor forma de tratar a literatura infantil nos Cursos Nor-
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mais era associá-lo às disciplinas que tratam de metodologia.12 Essa propo-
sição decorre do fato de que, para Lourenço Filho (1957a), a “[...] literatura 
infantil é um instrumento pelo qual se deverá fazer na escola primária a 
iniciação literária, devendo assim associar-se à metodologia da leitura” (p.1, 
grifos do autor). 

Lourenço Filho (1957a) explica que o ensino da literatura infantil não 
deve se centrar na análise de textos, exceto se essa análise tiver razão de ser 
na identificação das funções educativas que os livros apresentam, coerente-
mente com as fases do desenvolvimento infantil. Nesse sentido, Lourenço 
Filho (1957a) propõe que, com a inclusão da disciplina “Literatura infan-
til” no currículo dos Cursos Normais, era necessário associar essa disciplina 
com aquelas que tratam de metodologia e a disciplina “Prática de ensino”. 
Por isso, ele apresenta algumas críticas ao programa emergencial, porque 
considerava que ele não contemplava os objetivos a que um programa deve 
atender. Para ele, o modo como esse programa emergencial foi estruturado 
parecia visar apenas ao objetivo de dar aos futuros professores uma visão 
simplesmente literária dos textos infantis.

Para Lourenço Filho (1957a), no caso da disciplina “Literatura infantil”, 
o verdadeiro objetivo do programa devia ser o de dar uma noção aos futuros 
professores “[...] que os habilite a bem se servir dos textos para as funções 
educativas hoje universalmente reconhecidas na literatura de caráter recre-
ativo [...]” (Lourenço Filho, 1957a, p.2). Por isso, Lourenço Filho (1957a) 
considera que não foi correta a organização dada ao programa emergencial, 
em quatro pontos – “Origem da literatura infantil”, “Literatura infantil 
propriamente dita (traduções e adaptações)”, “A literatura infantil nacio-
nal. Seu Folclore” e “Conceito de folclore”. Segundo esse educador, faltou 
entre outros aspectos uma parte histórica, “[...] para caracterizar a literatura 
infantil por suas funções educativas gerais, dar-lhes os tipos e modalidades, 
e, enfim, discutir problemas de adaptação aos vários níveis de desenvolvi-
mento infantil” (Lourenço Filho, 1957a, p.2). 

Lourenço Filho (1957a) relaciona outros problemas ou erros que apre-
senta o programa emergencial: erros tipográficos; o modo como foi dispos-
to o ponto “Literatura infantil propriamente dita (traduções e adaptações)” 

 12 Lourenço Filho (1957) não especifica quais são as disciplinas sobre metodologia que a disci-
plina “Literatura infantil” devia se associar. Ele apenas menciona, de forma genérica, que se 
tratam de disciplinas de metodologia. 
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gera a ideia equivocada de que a literatura infantil “propriamente dita” se 
origina nas traduções e adaptações; há informação errada de que a literatura 
infantil “intencionalmente educativa e instrutiva” se inicia com Charles 
Perrault; e falta menção e explicação sobre os “precursores” da literatura 
infantil brasileira.

Para cada um desses problemas, Lourenço Filho (1957a) apresenta uma 
explicação breve sobre como corrigi-los. E explica que entende que o pro-
grama definitivo da disciplina “Literatura infantil” deverá ser apresentado:

[...] em relação ao próprio desenvolvimento das práticas educativas, razão por 
que hoje é considerada como importante na escola primária, facilitando, antes 
de tudo, a iniciação literária, sôbre as demais funções de servir como entreteni-
mento ou de ocupação das horas de lazer, com vantagens à formação cultural 
e ao enriquecimento da personalidade dos educandos (Lourenço Filho, 1957a, 
p.4, grifo do autor). 

Para encerrar essa primeira parte do documento que elaborou, Louren-
ço Filho (1957a) faz a ressalva de que, embora o termo “juvenil” não apa-
reça na denominação dessa disciplina, isso não significa que esse assunto 
deva ser excluído da formação dos professores. Para ele, o “[...] ideal, na 
escola primária, é que os alunos cheguem a desejar a literatura de trabalhos 
desse nível, reafirmando assim o objetivo a ter em vista, que é o de uma boa 
iniciação literária” (Lourenço Filho, 1957a, p.4, grifos do autor).

Na segunda parte do documento, Lourenço Filho (1957) apresenta, em 
conformidade com as proposições que fez na primeira parte, um anteproje-
to de programa para a disciplina “Literatura infantil”. Esse seu anteprojeto 
comporta quatro páginas datilografadas e se organiza em três pontos: “Ori-
gem e desenvolvimento da literatura infantil”; “Caracterização e funções 
da literatura infantil”; e “Parte prática”. 

No que diz respeito ao primeiro ponto – “Origem e desenvolvimento 
da literatura infantil” –, Lourenço Filho (1957a) apresenta a relação da 
literatura infantil com a remota tradição oral de contar e ouvir. Para esse 
educador, são as cantigas de ninar, a parlendas, as rondas infantis e o hábito 
de ouvir e contar histórias que marcam a origem da literatura infantil. 

Lourenço Filho (1957a) aponta que, a partir do século XVII, foram as 
coletâneas de contos maravilhosos, destinados inicialmente aos adultos, 
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que passaram a constituir o acervo da literatura infantil europeia. Para 
ele, são as recolhas e adaptações de contos populares feitas por Charles 
Perrault, Irmãos Grimm e Hans Christian Andersen, após o século XVII, 
que caracterizam o surgimento “propriamente dito” da literatura infantil. 
Também a partir do século XVII, os “[...] estudos sobre a criança e sua evo-
lução, bem como a renovação educativa deveriam fazer prosperar a ideia” 
(Lourenço Filho, 1957a, p.5) de literatura destinada especificamente ao 
público infantil. 

Com o desenvolvimento da literatura infantil na Europa, os primeiros 
textos voltados ao público infantil, no Brasil, decorreram das traduções dos 
originais europeus. Segundo Lourenço Filho (1957a), os precursores da li-
teratura infantil no Brasil foram: Alberto Figueiredo Pimentel, Arnaldo de 
Oliveira Barreto, Olavo Bilac, Osório Duque Estrada e Coelho Neto. Após 
o surgimento dessas traduções no Brasil, iniciou-se a produção de literatura 
infantil verdadeiramente brasileira, a qual tem no nome de Monteiro Lo-
bato a sua principal figura. 

No que diz respeito ao segundo ponto – “Caracterizações e funções da 
literatura infantil” –, Lourenço Filho (1957a) distingue o livro “propria-
mente didático” da “obra de literatura recreativa”. Para ele, a literatu-
ra infantil se caracteriza por ter a função dupla de “[...] ensinar e recrear 
com sentido útil à formação emocional e ao ajustamento social” (Lourenço 
Filho, 1957a, p.6). Por isso, defende a ideia de ajustamento da literatura 
infantil ao desenvolvimento psicológico das crianças. 

A partir dessa concepção de literatura infantil, Lourenço Filho (1957a) 
apresenta as “funções capitais” e os requisitos a que esses livros devem 
atender. Para ele, as funções da literatura infantil são: estimular o desen-
volvimento da leitura, exercitar o bom gosto da linguagem, enriquecer os 
interesses infantis para a boa formação da personalidade, transmitir hábitos 
sadios de aproveitamento do tempo de lazer e “[...] dar oportunidade para 
evasão da vida cotidiana, com incentivo, porém, à afirmação de nobres ‘ní-
veis de aspiração’ pessoal, compreensão normal dos sentimentos familiares, 
cívico e de larga compreensão humana [...]” (Lourenço Filho, 1957a, p.6).

Para que a literatura infantil corresponda a essas funções, segundo Lou-
renço Filho (1957a), precisa atender a alguns requisitos: uso de lingua-
gem adequada ao público infantil; escolha de conteúdos informativos, que 
equilibrem o imaginário e o real conforme as fases da evolução psíquica da 
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criança; adequação a literatura infantil à aprendizagem da leitura; e boa 
apresentação material. 

No que diz respeito ao terceiro ponto – “Parte prática” –, Lourenço 
Filho (1957a) defende a necessidade de o professor catedrático da disciplina 
“Literatura infantil” aplicar exercícios práticos. E sugere a realização de in-
vestigações a respeito da literatura infantil, com o objetivo de compreender 
o valor educativo e geral desse gênero literário. 

Lourenço Filho (1957) conclui o terceiro ponto com a sugestão de que 
toda a parte prática desse programa seja feita em parceria com os trabalhos 
das disciplinas de metodologia e a disciplina “Prática de ensino”. 

Após a elaboração desse anteprojeto de programa de ensino, o jornal A 
Gazeta, no dia 29 de maio de 1957, iniciou a publicação desse documento, 
a fim de auxiliar alunos e professores dos Cursos Normais, com as questões 
sobre o ensino da literatura infantil. A publicação desse anteprojeto foi feita 
em seis dias: o primeiro ponto nos dias 29 e 31 de maio de 1957; o segundo 
ponto nos dias 3, 4 e 5 de junho de 1957; e o terceiro ponto no dia 06 de 
junho de 1957 (A Gazeta, 1957). 

Nessa publicação, o jornal A Gazeta não publicou a parte em que Lou-
renço Filho (1957) apresenta suas considerações sobre a disciplina “Li-
teratura infantil” e sobre o programa provisório. Apenas foi publicada a 
segunda parte desse documento, com o anteprojeto de programa de ensino. 

O primeiro programa oficial para o ensino da literatura 
infantil do estado de São Paulo

Em 1958, a Chefia de Serviço do Ensino Secundário e Normal publicou, 
por meio do Comunicado n. 18, de 3 de março de 1958, o conjunto dos 
novos programas de ensino do Curso Normal, entre os quais o programa de 
“Literatura infantil”. 

Esse comunicado teve como objetivo apresentar as “[...] alterações ne-
cessárias, à vista da nova distribuição de disciplinas e de aulas, constante do 
Quadro de Aulas publicado a 29-01-1958 ou introduzidas em atenção às 
sugestões que lhe foram apresentadas” (São Paulo, 1958, p.3). Até então, 
estavam em vigor os programas de ensino aprovados pela Portaria n. 49, 
de 5 de dezembro de 1954, os quais precisavam ser alterados e adequados 
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conforme a reforma do Ensino Normal ocorrida mediante a promulgação 
da Lei n. 3.739, de janeiro de 1957 (Labegalini, 2009). 

De acordo com as adequações dos programas de ensino do Curso Nor-
mal, estabelecidas em 1958, o programa da disciplina “Literatura infantil” 
ficou assim definido:

I – Literatura infantil. 
1 – Origem e desenvolvimento da Literatura infantil. 
a) A tradição oral
b) Fábulas, viagens, contos de fadas para adultos. 
c) Primeiras coletâneas dos contos maravilhosos para adultos. 
d) a literatura de ficção creativa no século XIX.
e) A literatura infantil no Brasil. Os precursores (século XIX), os propulso-

res do movimento: homens de letras e professôres (século XX). 
f) a expansão da literatura infantil brasileira nos últimos tempos. As publi-

cações infantojuvenis. 
2 – Caracterização da literatura infantil
a) A literatura didática e a recreativa: fases e modalidades. 
b) O ajustamento do literato à evolução da criança: a fase do egocentrismo 

e da socialização.
c) A poesia na literatura infantil: Os pequenos poemas e as fábulas em verso. 

Os cantos escolares. 
d) Os requisitos morais e materiais do livro de literatura infantil. 
3 – Finalidades didáticas, psicológicas, sociais e morais da literatura 

infanto-juvenil. 
4 – A Biblioteca escolar infanto-juvenil: finalidade e organização. Clubes 

de leitura. 
5 – O Teatro Infantil: representações infantis, teatro de sombras, de bone-

cos, de fantoches. 
II – Prática de composição:
a) Reprodução, narração, descrição, desenvolvimento de provérbios, bio-

grafia em função do Curso Primário.
b) Redação de contos para crianças.
c) Adaptação de obras clássicas e folclóricas para crianças.
d) Organização de programas para comemorações cívicas.
e) Dramatizações de fatos históricos, fabulas e contos infantis.
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f) Composição de pequenas peças para Teatro Infantil.
III – A Leitura em função do programa. 
O aluno continuará os exercícios dos anos anteriores, mas usando como 

texto obras de literatura infantil (São Paulo, 1958, p.9-10). 

De acordo com o Comunicado n. 18 e em conformidade com a reforma 
estabelecida pela Lei n. 3.739, de 1957, esse programa de literatura infantil se 
referia ao 3º ano dos Cursos Normais paulistas ministrados no período diur-
no e ao 4º ano dos Cursos Normais paulistas ministrados no período noturno. 

Destaco que, como a disciplina “Literatura infantil” integrava um bloco 
de disciplinas juntamente com “Português” e “Linguagem”, os progra-
mas de ensino dessas três disciplinas eram organizados em três partes: a 
primeira sempre referente ao conteúdo específico de cada disciplina, com 
caráter mais teórico; a segunda, denominada “Prática de composição”, que 
prescreve o ensino da escrita de textos condizentes com a parte teórica da 
disciplina; e a terceira, “A leitura em função do programa”, que prescreve 
as práticas de leitura dos normalistas em vista do conteúdo teórico que 
consta na primeira parte desses programas. 

No caso da disciplina “Literatura infantil”, pode-se observar que, na 
parte específica do programa, o ensino desse gênero literário está organi-
zado em cinco pontos, sendo o primeiro (“Origem e desenvolvimento da 
literatura infantil”) e o segundo (“Caracterização da literatura infantil”) 
subdivididos em outros subpontos. No caso da “Prática de composição”, o 
que se pode observar são prescrições a serem desenvolvidas que correspon-
dem à execução de atividades que serviriam para uso da literatura infantil 
no cotidiano da escola primária. Por essa razão, são prescritas “práticas” 
como adaptação de histórias folclóricas, composição de peças teatrais, ela-
boração de dramatizações a partir de fábulas e organização de atividades 
com a literatura infantil em função das datas cívicas. 

Com relação à “A leitura em função do programa”, prescreve-se que os 
alunos continuariam a realizar os exercícios das disciplinas ministradas nos 
anos anteriores – “Português” e “Linguagem” –, porém, por meio de livros 
de literatura infantil. 

Conforme consta no Comunicado n. 18, de março de 1958, as prescri-
ções para a “Leitura em função do programa”, para a disciplina “Portu-
guês”, no 1º ano, eram:
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III – A leitura em função do programa.
O texto é o elemento primeiro para o estudo da língua. Em torno da leitura 

gira tudo o mais: o professor fará o estudo da gramática através do texto. O 
aluno deverá, ainda, ser orientado para: a) pesquisa de vocabulário; b) apre-
ciação do autor; c) organização de ficheiro de leituras individuais (São Paulo, 
1958, p.9). 

No 2º ano, as prescrições para a “Leitura em função do programa”, da 
disciplina “Linguagem”, eram as seguintes:

III – A leitura em função do programa. 
O aluno continuará os exercícios do ano anterior, na pesquisa de vocabu-

lário crítica literária, enriquecimento do fichário de leituras individuais de 
livros e artigos de revistas e jornais. Com os conhecimentos teóricos que houver 
adquirido, o julgamento escrito ou verbal do que haja lido, deverá obedecer as 
normas da crítica literária (São Paulo, 1958, p.9).

Nessas prescrições, é possível compreender que o que se propõe no 
âmbito da disciplina “Literatura infantil”, na “Leitura em função do pro-
grama”, é o trabalho de análise de texto, com vistas ao vocabulário, ao autor 
e ao “julgamento” escrito ou verbal. O que se pode observar em relação a 
esse programa é que ele apresenta bastante similaridade, do ponto de vista 
da organização e das prescrições, com o anteprojeto de programa de ensino 
elaborado por Lourenço Filho. 

Todos os pontos que Lourenço Filho (1957a) indicou como básicos 
para a formação do futuro professor no que se refere ao ensino da literatura 
infantil constam nesse programa de ensino, publicado em 1958. Lourenço 
Filho (1957a), propôs a organização das prescrições para o ensino da litera-
tura infantil em três pontos: “Origem e desenvolvimento da literatura in-
fantil”, “Caracterização e funções da literatura infantil” e “Parte prática”. 
O primeiro ponto do anteprojeto de Lourenço Filho (1957a) é praticamente 
idêntico ao primeiro do programa de 1958, também denominado “Origem 
e desenvolvimento da literatura infantil”. 

O segundo ponto do anteprojeto de Lourenço Filho (1957a), “Carac-
terização e funções da literatura infantil”, no detalhamento que esse autor 
apresenta, corresponde, com algumas adequações de denominação e de 
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divisão dos assuntos, aos segundo, terceiro e quinto pontos do programa de 
1958. O único ponto que consta nesse programa de 1958 e que Lourenço 
Filho (1957a) não se deteve em seu anteprojeto é o relativo às bibliotecas 
escolares e clubes de leitura. 

Em relação a “Prática de composição” e “A leitura em função do pro-
grama” do programa da disciplina “Literatura infantil”, de 1958, também 
elas se assemelham às proposições de Lourenço Filho (1957a), que destaca 
que o estudo do texto e a sua análise eram importantes, desde que aplicados 
aos propósitos educacionais. O que se prescreve no programa de 1958, na 
“Prática de composição” e na “Leitura em função do programa” são basica-
mente as recomendações de Lourenço Filho (1957a) sobre como proceder 
com os livros e a sua utilização na escola primária. 

Isso pode ser observado, por exemplo, no seguinte: em seu anteprojeto, 
Lourenço Filho (1957a) recomenda que, após a análise dos textos e de pes-
quisa sobre contos e fábulas, os normalistas comporiam “[...] ficheiro de 
real utilidade para os futuros professores, e ademais, dar-se-lhes-á o hábito 
de sentir o valor funcional da literatura infantil como auxiliar do ensino” 
(Lourenço Filho, 1957a, p.6). No programa da disciplina “Literatura in-
fantil”, de 1958, na parte “A leitura em função do programa”, que prevê 
seguir as mesmas atividades dos programas das disciplinas “Português” e 
“Linguagem”, nota-se, também, a sugestão de organização de ficheiros e 
de formação de repertórios de leituras. 

Apesar das semelhanças entre o anteprojeto de Lourenço Filho (1957a) 
e o programa da disciplina “Literatura infantil” de 1958, não há nenhuma 
menção no Comunicado n. 18, a esse anteprojeto ou às contribuições desse 
autor para a elaboração da versão definitiva desse programa. 

A regulamentação dos Cursos Normais (1959) e os 
novos programas de ensino

Após os Cursos Normais paulistas terem passado pela reforma de 1957, 
a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo aprovou o Decreto n. 
35.100, de 17 de junho desse ano, que: “Regulamenta a Lei n. 3.739, de 22 
de janeiro de 1957, que dispõe sôbre a organização do Ensino Normal no 



HISTÓRIA DO ENSINO DA LITERATURA INFANTIL 175

Estado de São Paulo, modificada pela Lei n. 5.304, de 15 de abril de 1959, 
e dá outras providências” (São Paulo, 1960, p.14). 

Anteriormente à publicação do Decreto 35.100, de junho de 1959, havia 
sido promulgada a Lei n. 5.304, em 15 de abril de 1959, a qual alterou de 
quatro para três anos a duração dos Cursos Normais noturnos. Após isso, 
foi promulgado o Decreto 35.100, de junho de 1959, que regulamentou o 
Ensino Normal em vista dessa e de outras alterações necessárias.

Conforme consta na disposição do Decreto n. 35.100, de 1959, ele tinha 
apenas função de regulamentar a reforma estabelecida pela Lei 3.739, de 
1957. Ou seja, sua função era complementar essa Lei e possibilitar a sua 
efetiva aplicação. 

De acordo com o então Diretor Geral Substituto do Departamento de 
Educação do estado de São Paulo, Carlos Pasquale13, as razões que levaram 
esse Departamento a propor a regulamentação da Lei n. 3.739, de 1957, por 
meio do Decreto n. 35.100, de junho de 1959, decorreram do fato de a Lei 
de 1957, mesmo tendo sido promulgada havia certo tempo, ainda carecia de 
“[...] falta de regulamentação capaz de consolidar a aplicação dos princípios 
que a informam” (Pasquale, 1960, p.23). Por essa razão, Carlos Pasquale 
afirma que a: 

[...] regulamentação proposta está fundada na lei e atende aos seus objetivos. 
Sem nada inovar, no que constitui matéria legislativa, já constante de direito 
positivo, procura o projeto estabelecer normas para a aplicação das disposições 
legais pertinentes ao ensino normal, conferindo-lhes, no todo, a necessária 
organicidade de estrutura. 

A fixação das normas regulamentares inspirou-se sempre no propósito 
de, sem sacrifício de lágrimas prerrogativas dos educadores e sem prejuízo do 
prestígio público da escola, cercar a realização de todos os atos escolares da 
maior autenticidade, e concorrer, assim, para a elevação dos padrões de ensino 
(Pasquale, 1960, p.24). 

 13 Nascido em Piracicaba, em 1906, Carlos Pasquale se diplomou professor, tendo lecionado 
por mais de 40 anos, e também médico. Entre os cargos que ocupou, estão os de Diretor-
-Geral do Departamento Nacional de Educação, Secretário de Educação do estado de São 
Paulo e diretor do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial. Carlos Pasquale faleceu em 1970 (Dias, 1999). 
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Embora o Decreto n. 35.100, de 1959, tinha como propósito regulamen-
tar a Lei n. 3.739, de 1957, ele também previa algumas alterações no Ensino 
Normal, entre as quais: a fixação do Ensino Normal como responsável 
pelos Cursos de Formação de professores primários, Cursos de Aperfeiço-
amento e Cursos de Especialização; criação dos Cursos de Especialização 
de Professores de ensino Rural e de Professores de Ensino de Deficientes 
Mentais; e nova definição da distribuição das disciplinas e carga-horária 
dos cursos de especialização. 

Em relação ao currículo dos Cursos Normais, o Decreto n. 35.100, de 
1959, não previa nenhuma alteração. Apesar disso, esse Decreto contém 
a deliberação, no seu artigo 15º, parágrafo único, sobre a formação de co-
missões para elaborar novos programas de ensino para todas as disciplinas 
do currículo desse curso. Com isso, Diretor Geral Substituto do Depar-
tamento de Educação do Estado de São Paulo, Carlos Pasquale, por meio 
da Portaria n. 69, de 10 de setembro de 1959, nomeou algumas comissões 
para elaboração dos novos programas de ensino dos Cursos Normais e dos 
Cursos de Especialização. 

A comissão nomeada para elaboração do programa de ensino relativo às 
disciplinas “Português”, “Linguagem” e “Literatura infantil” era consti-
tuída das seguintes professoras: Edith Pimentel Pinto, do Curso Estadual e 
Escola Normal Domingos Faustino Sarmiento, situado na capital paulista; 
Célia de Souza, do Instituto de Educação Fernão Dias, também situado na 
capital paulista; e irmã Ana Francisca Braga, da Escola Normal Particular 
Santa Inês, também da capital paulista. 

Após os trabalhos desenvolvidos pelas comissões, ainda em 1959, foram 
publicados os novos programas de ensino para o Curso Normal, “[...] aten-
dendo ao que lhe apresentou o Chefe do Serviço do Ensino Secundário e 
Normal [...]” (São Paulo, 1959, p.40). Segundo informações que constam 
no texto desses novos programas, a partir de então eles poderiam “[...] ser 
adotados como roteiros pelos professôres do curso do Ensino Normal” (São 
Paulo, 1959, p.40). 

No caso específico da disciplina “Literatura infantil”, o novo programa, 
elaborado a partir dos trabalhos da Comissão formada por Edith Pimentel 
Pinto, Célia de Souza e irmã Ana Francisca Braga, ficou assim definido:
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3ª série
Duas aulas semanais.
I – Gramática: Estudo do programa de gramática do Curso Primário
II – Literatura infantil:
a) origem e desenvolvimento;
b) literatura folclórica; 
c) literatura de ficção no século XIX; 
d) Literatura Infantil no Brasil: precursores e propulsores do movimento; 
e) o Teatro Infantil; 
f) Poesia na Literatura Infantil; 
g) Objetivos da Literatura Infanto-juvenil: Didático, Psicológico, Social e 

Moral;
h) biblioteca escolar infanto-juvenil. 
III – Composição:
a) redação para crianças; 
b) adaptação de obras clássicas e folclóricas para crianças; 
c) dramatização de fábulas e contos; 
d) composição de peças para teatro infantil.
IV – Leitura em função do programa (São Paulo, 1960, p.45). 

Como se pode observar, esse novo programa, comparativamente ao pro-
grama de ensino de 1958, não apresenta grandes mudanças. No programa 
de 1959 não há proposição de um novo ponto ou mesmo alteração na orga-
nização dos pontos que constam no programa de 1958. 

O que se pode observar é que o modo de descrever e organizar os pontos 
a serem estudados no âmbito da disciplina “Literatura infantil” ficaram 
mais sucintos no programa de 1959, comparativamente ao programa de 
1958. A única mudança mais significativa que se observa é a inclusão, no 
programa de ensino de 1959, do ponto “Gramática – estudo do programa 
de gramática do curso primário”. Essa mudança ocorreu com o programa 
das disciplinas “Português” e “Linguagem”, que também passaram a ter 
um ponto específico para o estudo de assuntos relacionados à gramática da 
língua nacional. 

A inclusão desse ponto sobre o ensino da gramática está relacionada, 
possivelmente, ao fato de que na Lei n. 3.739, de janeiro de 1957, havia 
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estabelecido que o estudo da língua portuguesa fosse obrigatório em todas 
as séries do Curso Normal. No entanto, até 1959, isso não ocorria. 

Como o Decreto n. 35.100, de 1958, tinha função de regulamentar a Lei 
de 1957, a fim de dar as providências para sua ampla execução, é possível 
afirmar que a inclusão do ponto sobre gramática nos programas das disci-
plinas “Português”, “Linguagem” e “Literatura infantil” ocorreu com o 
objetivo de atender ao disposto na Lei 3.739, de 1957. 

O primeiro manual específico para o ensino da literatura 
infantil no Brasil: Compêndio de literatura infantil (1959), de 
Bárbara V. de Carvalho 

Após a publicação, em 1958, do primeiro programa de ensino para a 
disciplina “Literatura infantil” e concomitantemente à regulamentação 
dos Cursos Normais paulistas e à elaboração do novo programa para essa 
disciplina, foi publicado, em 1959, pela Companhia Editora Nacional (SP), 
Compêndio de literatura infantil: para o 3º ano normal.14 

Esse manual, de autoria da professora baiana Bárbara Vasconcelos de 
Carvalho, foi o primeiro manual específico para o ensino da literatura in-
fantil publicado no Brasil e no qual a autora buscou formular uma proposta 
para esse ensino coerente com os programas da disciplina “Literatura in-
fantil” do estado de São Paulo. 

Nascida no dia 5 de novembro de 1915, na cidade de Alagoinhas-BA, 
Bárbara Isabel Vasconcelos realizou seus estudos primários e formou-se 
professora na cidade de Salvador-BA, onde, na realidade, teve seu nas-
cimento registrado. Em 1936, ela diplomou-se professora pelo Colégio 
Nossa Senhora da Soledade e, no mesmo ano, casou-se com Aurivaldo 
Farias de Carvalho, a partir de quando passou a assinar Bárbara Vasconce-
los de Carvalho. Após ficar viúva precocemente, essa professora passou a 
atuar em diferentes escolas no estado da Bahia e, concomitantemente a isso, 

 14 Para maiores informações sobre Bárbara V. de Carvalho e Compêndio de literatura infantil, 
ver, Oliveira (2010; 2013), onde se encontram análise detalhada desse manual e biografia 
dessa professora. Aqui, apresento alguns dos aspectos da configuração textual desse manual, 
a fim de situá-lo no conjunto dos outros manuais e das ações em relação à formação de um 
saber escolar sobre a literatura infantil. 
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graduou-se em Letras Neolatinas, em 1949, pela Faculdade de Filosofia da 
Universidade da Bahia. 

Em 1953, Bárbara Vasconcelos de Carvalho mudou-se para o estado de 
São Paulo, para atuar como professora em escolas do interior e da capital. 
Em 1957, enquanto atuava como diretora do Ginásio de Vila Formosa, ela 
“[...] coordenou a equipe responsável pela reformulação dos programas de 
Português do Curso Pedagógico, quando apresentou projeto e introduziu o 
ensino da literatura infantil nos programas do referido Curso [...]” (Santos, 
2001, p.45). Foi em decorrência dessa atividade, principalmente, que Bárba-
ra Vasconcelos de Carvalho escreveu, pioneiramente, Compêndio de literatura 
infantil. 

Até a publicação desse manual, somente haviam sido publicados no 
Brasil os capítulos em manuais de ensino de Budin (1949), Carneiro (1951) 
e d’Ávila (1954) e o livro Curso de literatura infantil (1958), que “funcio-
nou” como um manual de ensino. No caso desses capítulos, dois deles, o de 
Budin (1949) e o de Carneiro (1951), foram elaborados com base no progra-
ma de linguagem do Instituto de Educação do Distrito Federal. No caso do 
capítulo de d’Ávila (1954) e do livro Curso de literatura infantil, embora de-
correntes da criação, respectivamente, da matéria “Literatura infantil”, em 
1947, e da disciplina “Literatura infantil”, em 1957, eles foram publicados 
num momento em que ainda não havia sido publicado nenhum programa 
para o ensino da literatura infantil em São Paulo. 

Em vista dessa situação, conforme explica Carvalho (1959), a publi-
cação desse manual decorreu da necessidade de “[...] orientar os alunos 
[normalistas] para as suas aulas [de literatura infantil] e o desenvolvimento 
de suas teses” (Carvalho, (1959, p.6). Com isso, continua Carvalho (1959): 
“Não pretendemos fazer outra cousa senão oferecer-lhes material, siste-
matizado e condensado, para facilitar-lhes o estudo, cabendo, então, ao 
professor orientá-los e dirigi-los” (p.6). 

Para atender a esse propósito, Carvalho (1959) organizou a 1ª edição 
de Compêndio de literatura infantil com introdução, agradecimento, nota 
“aos colegas”, dedicatória, 19 capítulos e bibliografia. Esses 19 capítulos 
intitulam-se: “Origem e desenvolvimento da literatura infantil”; “Primei-
ras coletâneas de contos maravilhosos: século XVIII”; “Ainda no século 
XVIII”; “A literatura de ficção no século XIX”; “Literatura infantil no 
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Brasil: precursores e seguidores”; “Monteiro Lobato: o século XX”; “Pu-
blicações – revista – outras atividades recreativas”; “Caracterização da li-
teratura infantil: fases e modalidades”; “A literatura didática e recreativa”; 
“Poesia na literatura infantil”; “Requisitos literários, morais, psicológicos 
e materiais do livro de literatura infantil”; “Finalidades didáticas, psicoló-
gicas, sociais e morais da literatura infantil e juvenil”; “O Teatro”; “Teatro 
Infantil”; “Fábula”; “O folclores nacional”; “Biblioteca”; “Biblioteca In-
fantil”; e “Prática: algumas sugestões”. Ao todo, a 1ª edição de Compêndio 
de literatura infantil contém 169 páginas. 

Dois anos após a publicação da 1ª edição desse manual, em 1961, foi pu-
blicada a sua 2ª edição, pela Edições Leya. A 2ª edição foi revista e ampliada, 
de modo que esse manual passou a conter 200 páginas, divididas em 28 capí-
tulos. Ainda presumivelmente na década de 1960, em ano que não localizei, 
foi publicada a 3ª edição de Compêndio de literatura infantil, pelo Instituto 
Brasileiro de Edições Pedagógicas (Ibep). A 3ª edição também foi ampliada, 
porém, mantiveram-se os 28 capítulos da 2ª edição, com 183 páginas. 

Figura 7 – Capa de Compêndio de literatura infantil (1959), de Bárbara V. de Carvalho.
Fonte: Acervo pessoal do autor.
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Carvalho (1959)15 explica que, em consonância com o programa da dis-
ciplina “Literatura infantil”, o objetivo que almeja com seu manual é “re-
comendar” para as “jovens professôras” como orientar as leituras de seus 
alunos, de acordo com a idade de cada um deles. Para ela, essa atividade 
precisava levar em consideração o desenvolvimento psicológico e moral dos 
pequenos leitores, de modo a “[...] substituir tudo aquilo que não convém à 
sua formação psicológica” (Carvalho, 1959, p.5). 

Tendo em vista esse objetivo, Carvalho (1959) explica que esse manual: 

[...] é produto de aulas e de leituras escassas, evidentemente, pela pobreza de 
material no gênero, em nosso meio. Apesar de ser um assunto que sempre nos 
atraiu, avolumou-se, tornou-se complexo, em se tratando de transmitir, disci-
plinadamente, com a responsabilidade de ensinar (Carvalho, 1959, p.9). 

Carvalho (1959) apresenta, ao longo dos capítulos de seu manual, os 
conceitos e aspectos fundamentais para a compreensão de sua proposta 
para o ensino da literatura infantil.

Segundo essa professora, a literatura infantil, entendida como “[...] todo 
acervo de bela e agradável leitura, que também não deixa de ser cultural 
[...]” (Carvalho, 1959, p.23), originou-se da tradição oral e passou a existir 
como “intencionalmente infantil” somente no século XVII, quando foram 
publicados os primeiros textos de Charles Perrault e Fénelon. No caso bra-
sileiro, a literatura infantil “[...] só começou a esboçar-se nos fins do século 
passado [século XIX], quando a preocupação educacional se tornou uma 
realidade” (Carvalho, p.47). 

No âmbito da produção de literatura infantil, Carvalho (1959) considera 
que há uma distinção entre “literatura didática” e “literatura recreativa”. 
Para ela, toda literatura, seja ela didática ou recreativa, é “instrutiva” ou 
“educativa”. No entanto, denomina-se “literatura didática” quando se tem 
“[...] objetivo especial e único: instruir” (Carvalho, 1959, p.70). 

A “literatura recreativa”, por sua vez, são os livros agradáveis e belos 
que se dedicam às crianças e que visam:

 15 Optei por apresentar, aqui, apenas aspectos relacionados ao conteúdo da 1ª edição de Com-
pêndio de literatura infantil, pois, embora esse manual tenha sido revisto e ampliado nas 
edições subsequentes, não houve alteração significativa (Oliveira, 2012; 2013). 
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[...] formar e desenvolver o hábito e o gôsto pela leitura; disciplinar a atenção; 

estimular a inteligência e a memória; cultivar a imaginação; despertar o inte-

rêsse pela sociedade humana e seus problemas comuns; vivificar o espírito, 

dando-lhe agucidade e penetração; finalmente, aperfeiçoar o caráter, pois sabe-

mos que a arte é, sobretudo, edificante e moralizadora, predispondo o espírito 

para os valores estéticos e éticos, para o Bem e para o Belo (p.72)

A partir dessa caracterização da literatura infantil, Carvalho (1959) ex-
plica que a “literatura recreativa” deve ser “ajustada” à evolução da criança. 

Dos 4 aos 7 anos, a criança percorre a fase egocêntrica, faz de fabulação ou 

imaginismo. Esta é a fase dos contos de fadas, de animais, de fatos da vida real. 

[...] Quando mais fantástico, mas ao seu agrado. [...]

Dos 8 aos 12 anos, já o interêsse varia, embora os contos maravilhosos agra-

dem sempre. Surge uma nova atração, esta é uma fase de transição entre a infân-

cia e a adolescência, de inquietação: é a fase de socialização ou racional, fase do 

robinsonismo, isto é, das aventuras. [...]

Dos 13 aos 16 anos, inicia-se a fase do realismo, a fase da adolescência. Esta 

fase, mais capacitada, conjuga os 3 elementos, fundindo as 3 características 

psicológicas: drama, ação e realismo. É o predomínio da novela sentimental, em 

que encontramos tôdas as emoções (Carvalho, 1959, p.68-69). 

Com base nesse “ajustamento” dos livros, Carvalho (1959) apresenta 
os objetivos com os quais o professor deve utilizar um livro de literatura 
infantil. Segundo ela, objetivos são de ordem didática, psicológica, social e 
moral. Em relação aos objetivos didáticos, ela explica que consiste na “fixa-
ção” de conhecimentos já adquiridos pelas crianças e a transmissão de novos 
conhecimentos. Os objetivos psicológicos referem-se à “[...] formação da 
conduta ou caráter, por meio da evolução do senso estético, não só em rela-
ção aos valores literários, mas também a todos os demais valores humanos” 
(Carvalho, 1959, p.89). Os objetivos sociais dizem respeito ao “despertar” 
na criança da necessidade de relações humanas, de “[...] interdependência 
entre as criaturas, nas suas atividades, nas suas profissões, no auxílio mútuo, 
na compreensão, em tudo isto que comunica os homens entre si” (Carvalho, 
1959, p.92). Por fim, os objetivos morais são para essa autora os que desper-
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tam os “bons sentimentos”, que “[...] ressaltam o respeito e amor à Pátria, 
aos pais, à família e ao seu semelhante” e “exaltam” a “[...] admiração pela 
natureza e o amor pelo seu Criador” (Carvalho, 1959, p.93).

Carvalho (1959) apresenta também reflexões sobre as diferentes for-
mas de manifestação desse gênero literário (fábula, conto, teatro, poesia, 
folclore, revistas, jornais) e indica alguns dos requisitos literários, morais, 
psicológicos e materiais a que esse gênero deve atender. 

Com base no exposto, para Carvalho (1959), a principal razão para que 
os “alunos-mestres” estudem a literatura infantil no Ensino Normal é para 
que eles aprendam a utilizá-la com seus futuros alunos, visando “[...] des-
pertar na criança e no adolescente o prazer da leitura, e iniciá-los na cultura, 
de modo atraente, para dar-lhes a devida formação” (Carvalho, 1959, p.6). 
Por isso, Carvalho (1959) considera que nas mãos dos “alunos-mestres” 
“[...] está a responsabilidade das virtudes e dos vícios adquiridos na educa-
ção intelectual da criança [...]” (Carvalho, 1959, p.73).

Para concluir, Carvalho (1959) transcreve um texto de Lenyra Fraccaro-
li, sobre a organização de bibliotecas infantis e relaciona algumas sugestões 
de atividades práticas em relação à literatura infantil. Essas sugestões de ati-
vidades práticas eram destinadas ao professorandos dos Cursos Normais, 
a fim de que eles pudessem treinar a análise de livros e treinar a preparação 
de suas futuras aulas de literatura infantil. A título de exemplo, transcrevo 
duas das atividades sugeridas por Carvalho (1959):

Adaptação – adapte para crianças de 7 a 8 anos “As mil e uma noites”; “A 

viagem de Vasco da Gama”; “Os Lusíadas”; ou uma história de nosso folclore, 

como o “Negrinho do pastoreio”; “A vitória régia”, etc. 

[...]

Organize um programa para comemorar o dia de “Tiradentes”, ou da “abo-

lição de escravos”, contendo dados sôbre o fato histórico e seus principais vul-

tos (Carvalho, 1959, p.138). 

Em relação à bibliografia que utilizou, Carvalho (1959) apresenta, na 1ª 
edição, 13 títulos, os que constam no Quadro 9. 
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Quadro 9 – Relação de textos e respectivos autores que constam na bibliografia de Compêndio de 
literatura infantil (1959)

Títulos Autores
Histoire de La littérature enfantine Jean de Tigon

Metodologia da linguagem J. Budin
La enseñanza del lenguaje Domingo T. Benetí.
Arte de hablar Hermosilla Salva

Monteiro lobato: vida e obra Edgard Cavalheiro

Comment raconter des histoires a nos enfants Sara C. Bryant

Metodologia da linguagem Orlando Leal Carneiro
O teatro na escola Olga Obry

La literatura infantil Jesualdo Sosa
A arte da leitura Gonçalves Viana
La presse, le film et la radio pour enfants Bauchard

Como fazer teatrinho de bonecas Maria Clara Machado
Instrución ética de la juventud Fr. W. Foerster

Fonte: Carvalho (1959).

Como se pode observar, Carvalho (1959) relaciona os manuais de Budin 
(1949) e Carneiro (1951), como mencionei, que são os dois primeiros ma-
nuais com capítulos sobre literatura infantil publicados no Brasil.

Cabe destacar aqui que a maior parte da bibliografia indicada por Car-
valho (1959) é composta por livros estrangeiros. No âmbito desses livros, 
encontra-se o livro La literatura infantil, de Jesualdo Sosa. 

Nas edições seguintes de Compêndio de literatura infantil, às quais, 
como mencionei, foram revistas e ampliadas, a bibliografia indicada por 
Carvalho se alterou. De 13 títulos, essa autora passou a indicar, na 2ª edi-
ção, 16 títulos, porém alguns dos indicados na 1ª edição foram excluídos na 
2ª edição. 

Entre os títulos que constam na bibliografia da 1ª edição e que foram ex-
cluídos da bibliografia da 2ª e 3ª edições de Compêndio de literatura infantil 
estão: Metodologia da linguagem, de J. Budin; La enseñanza del linguaje, 
de Domingo T. Benetí; Arte de hablar, de T. Benetí; e A arte da leitura, de 
Gonçalves Viana. 

Os livros acrescentados na 2ª e 3ª edições desse manual são: Il livro del 
fanciullo, de Vicenzina Battistelli; Canto alle rondini, de Piero Bargellin; O 
pequeno jornalista, de Adelmo Rielli; Teatro brasileiro, de Joracy Camargo; 
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História de la literatura infantil española, de Carmem Bravo-Vilassante; 7ª 
arte: cinéma pour enfants, de Mary Field; e Histoire du cinéma, de Lo Puca. 

Com base no exposto, é possível observar que o conteúdo de Compêndio 
de literatura infantil apresenta estreita relação com os programas de ensino 
da disciplina “Literatura infantil”, tanto o de 1958 quanto o de 1959. 

Ao comparar os títulos e o conteúdo dos capítulos desse manual com os 
pontos apresentados nos programas de ensino dessa disciplina, é possível 
observar que:

[...] mais do que contemplar os temas relacionados à literatura infantil que 
constam no programa de 1958, Compêndio de literatura infantil foi elaborado 
com a mesma estrutura desse programa de ensino, de forma que a organização 
dos capítulos segue a sequência de “pontos” contida nesse programa. (Oliveira, 
2010, p.177) 

Além desse aspecto, esse manual apresenta uma concepção de litera-
tura infantil coerente com a que circulava em outros textos e documentos 
da época. Ainda que Carvalho (1959) não se detenha à questão da “má” 
literatura infantil, assunto em voga na época, a distinção que ela faz, por 
exemplo, entre “literatura didática” e “literatura de recreação” se identifica 
com o modo como se pensava esse gênero literário desde meados da primei-
ra metade do século XX. Essa distinção também havia sido feita por outros 
autores de textos sobre literatura infantil, como Lourenço Filho (1943), 
Budin (1949) e d’Ávila (1954). 

Também a associação entre literatura infantil, formação moral e desen-
volvimento psíquico infantil, marca importante da concepção de literatura 
infantil desse período, é tomada por Carvalho (1959) em sua proposta de 
“concretização” de ensino da literatura infantil, como fizeram praticamen-
te todos os autores de textos sobre literatura infantil, publicados a partir da 
década de 1940. 

Sobre esse último aspecto, embora Carvalho (1959) não faça citações 
diretas ou indiretas, é possível presumir que as suas formulações sobre a re-
lação entre literatura infantil, formação moral e desenvolvimento psíquico 
tenha sustentação teórica no livro La literatura infantil, de Jesualdo Sosa.
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Nazira Salém e a história da literatura infantil adaptada aos 
programas do Ensino Normal

Também em 1959, mesmo ano de publicação de Compêndio de literatura 
infantil, Nazira Salém, então consultora da Biblioteca Infantil Monteiro Lo-
bato, teve publicado o livro Literatura infantil, pela Editora Mestre Jou (SP), 
o qual, embora não tenha sido escrito com o propósito de um manual de en-
sino, teve como objetivo atender ao programa de literatura infantil do Ensino 
Normal paulista e ser útil aos alunos e professores ligados a esse ensino. 

Em Literatura infantil (1959), Nazira Salém explica que se empenhou 
na elaboração desse livro porque, no exercício de suas atividades na Biblio-
teca Infantil Monteiro Lobato, observava um crescente interesse em torno 
desse gênero literário. Segundo ela: 

Os leitores que nos procuraram disseram-nos de sua dificuldade em encon-
trar livros referentes à história ou ao desenvolvimento dessa literatura. 

Muitos dêles, vindos do interior do Estado especialmente para êsse fim, 
os fizeram sentir a obrigação de fornecer informações sôbre o assunto (Salém, 
1959, p.1). 

No prefácio de Literatura infantil (1959), o advogado e professor de 
Direito da USP, José Cretella Júnior, explica que, depois que os programas 
de ensino dos Cursos Normais paulistas foram publicados, o interesse dos 
professores na literatura infantil, em busca de material útil às suas aulas, 
cresceu significativamente. Segundo ele, o “[...] contacto com professôres 
do nosso ensino secundário colocou a professora Nazira Salém frente ao 
problema, pois que, tendo de orientá-los, como consultora da Biblioteca 
de São Paulo, ficava, ela mesma, impressionada com a pobreza verificada 
nesse importante setor [...]” (Cretella Júnior, 1959, p.7-8). 

Por essa razão, Salém (1959) empenhou-se na escrita de Literatura in-
fantil, de modo a adaptá-lo ao programa da disciplina “Literatura infan-
til” do Ensino Normal do estado de São Paulo. Seu objetivo, com isso, foi 
ajudar os professores a suprir a carência de bibliografia específica sobre 
história da literatura infantil. 

Salém (1959) explica que, embora coubesse o tratamento da literatura 
infantil do ponto de vista de seu conceito, caracterização e finalidades, con-
forme prescrevia o programa da disciplina “Literatura infantil”, ela optou 
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por abordar apenas o aspecto histórico desse gênero literário por entender 
que, para os demais assuntos, havia trabalhos satisfatórios. Nesse sentido, 
ainda que abordando apenas um dos pontos prescritos no programa de 
ensino da disciplina “Literatura infantil”, esse livro de Nazira Salém esteve 
intrinsecamente ligado ao Ensino Normal, especialmente porque se trata 
do primeiro livro brasileiro específico sobre história da literatura infantil. 

Salém (1959), para dar conta de seu propósito de atender ao prescrito no 
programa de ensino da disciplina “Literatura infantil” dos Cursos Normais 
e produzir um livro sobre história da literatura infantil útil aos professores, 
organizou seu livro em duas partes: a primeira, “Esboço histórico da litera-
tura infantil: da antiguidade clássica até nossos dias”, com quatro capítulos; 
a segunda, “Compilação de biografias e bibliografias”, com dois capítulos. 

Na primeira parte, os capítulos de Literatura infantil (1959) são: “Ori-
gem”; “Desenvolvimento”; “A literatura infantil no Brasil”; e “Livros cé-
lebres adaptados à leitura infanto-juvenil”. Na segunda parte, os capítulos 
de Literatura infantil (1959) são: “Da antiguidade clássica até fins do séc. 
XIX”; e “Século XX – Autores de diversos países e especialmente o Brasil”. 
Esses seis capítulos totalizam, em Literatura infantil, 261 páginas. 

Em 1970, Nazira Salém teve publicada a 2ª edição desse livro, que foi 
reformulado e ampliado, sendo o seu título também alterado para História 
da literatura infantil. 

Figura 8 – Capa de Literatura infantil (1959), de Nazira Salém.
Fonte: Acervo do GPHELLB.
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Em Literatura infantil, Salém (1959), ao apresentar como que se origi-
nou e se desenvolveu a literatura infantil, explica que muitas das históricas 
comumente destinadas às crianças datam de longa data, antes mesmo de se 
pensar em produzir literatura especifica para esse público. Segundo essa 
autora, o que se observa em torno da literatura infantil é que ela decorreu da 
tradição oral, do hábito diário dos serões, que eram formas de divertimento 
e de transmissão de histórias e ensinamentos de geração em geração. 

Antes, no entanto, de se originar a literatura fantástica, que resguarda os 
primeiros livros que as crianças, posteriormente, adotaram para si, Salém 
(1959) afirma que existiu na Grécia antiga uma literatura satírica e uma 
moralista, às quais ensinavam o homem a viver de forma virtuosa. Para ela, 
esses textos também constituem acervo da literatura infantil. 

Já no século XI, Salém (1959) destaca o livro Contos seletos das mil e uma 
noites, que, embora escrito para adultos, figurava nas bibliotecas infantis, 
como leitura apropriada à infância. Ainda no período medieval, no século 
XIV, segundo Salém (1959), na “[...] ordem cronológica, vamos encontrar 
[...] o relato das Viagens de Marco Polo, célebre viajante italiano [...]” (p.19, 
grifos do autor). Para ela, esse livro que contém um relato de viagem é tam-
bém um dos livros que resguardam a origem da literatura infantil. 

Após a Idade Média, no século XVII, Salém (1959) relaciona os nomes 
de Miguel de Cervantes, La Fontaine, Charles Perrault e Fénelon, pois 
considera que eles “[...] constituíram a base da literatura infantil, porque, 
desaparecido o significado intrínseco, permanece a literatura em sua forma 
pitoresca de encantamento, resistindo ao tempo, por seu ganho e graça” 
(Salém, 1959, p.28). 

Para Salém (1959), com a constituição dessa “base da literatura infan-
til”, no século seguinte, XIX, surgiram os primeiros livros escritos espe-
cialmente para crianças, quando também eles se tornaram alvo das ciências 
psicológicas, sociológicas e educacionais. Nesse período, Salém (1959) des-
taca entre as principais figuras da literatura infantil os seguintes escritores: 
Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, Condessa de Ségur, Júlio Verne, 
Carlo Collodi, Joel Chandler Harris, Edmundo de Amicis, Maria Amélia 
Vaz de Carvalho, Ana de Castro Osório e Alberto Figueiredo Pimentel. 

Avançando com a produção de literatura infantil, Salém (1959) explica 
que, no século XX, por ser esse o “século da criança”, os autores e livros se 
multiplicaram, o que possibilitou, por exemplo, a existência de uma litera-
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tura própria para a infância (3 a 6 anos), para “meninice” (7 a 12 anos), para 
a puberdade (13 a 14 anos) e para a adolescência (15 a 18 anos).

Ainda na primeira parte de seu livro, Salém (1959) detém-se especifi-
camente à história da literatura infantil brasileira, que, segundo ela, teve 
início no século XIX, com Alberto Figueiredo Pimentel, Olavo Bilac, Ar-
naldo de Oliveira Barrto, Thales de Andrade, Gustavo Barroso e Monteiro 
Lobato, entre outros. Essa afirmação de Salém (1959), sobre os escritores 
que “iniciaram” a literatura infantil brasileira, não difere em nada das afir-
mações sobre a “origem” da literatura infantil brasileira, feitas por auto-
res anteriores, como Lourenço Filho (1943), Oliveira (1958) e Carvalho 
(1959), entre outros. 

Na segunda parte de Literatura infantil, Salém (1959) apresenta, em 
dois capítulos, aspectos biográficos e bibliográficos de mais de 82 autores, 
desde a Antiguidade Clássica, até o século XX. E, para concluir, apresenta 
a “Bibliografia geral” de seu livro, que contém 24 títulos, que apresento no 
Quadro 10.

Quadro 10 – Relação de textos e respectivos autores que constam na bibliografia de Literatura 
infantil (1959)

Título Autor(es) Data Editora
Arquivo bibliográfico universal – s.d. Nova Jurisprudência (SP)

Noções de história da 
literatura

Manuel 
Bandeira

1942 Companhia Editora Nacional 
(SP)

Histoire des légendes Jan Pierre 
Bayard

s.d. Presses Universitaires (Paris)

Cassell’s Encyclopaedia of 
Literature

– 1953 Cassell (Londres)

Dicionário enciclopédico Lello 
Universal

– s.d Livraria Lello (Porto)

Dicionário-catálogo da 
Biblioteca Infantil Monteiro 
Lobato

– – –

Enciclopédia dicionário 
internacional

s.d. Jackson (SP)

Bibliografia de literatura 
infantil

Lenyra 
Fraccaroli

1955 Jornal dos Livros (SP)

Your Child’s Reading Today Josette Frank 1954 Doubleday (Nova York)

Grande enciclopédia brasileira 
e portuguesa

s.d Editorial Enciclopédia (Lisboa)

Continua
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Das antecipações de Júlio 
Verne às realizações de hoje

A. Jacobson Casa Publ. (Lisboa)

The Junior Book of Authors 1940 Wilson (Nova York)

Introdução ao estudo da 
Escola Nova

Manoel B. 
Lourenço Filho

s.d. Melhoramentos (SP)

Algumas achegas para uma 
bibliografia infantil

Henrique 
Marques Júnior

1928 Casa Publ. (Lisboa)

História da educação Paul Monroe 1946 Companhia Editora Nacional 
(SP)

Mil libros Luiz Nueda 1956 Aguilar (Madri)

Dicionário universal de 
literatura

Henrique 
Perdigão

1940 Lopes da Silva (Porto)

Pequena história da literatura 
norte-americana.

Brenno da 
Silveira

s.d. Martins (SP)

Tesouro da juventude – s.d. Jackson (SP)

Webster’s Biographical 
Dictionary

– 1956 Merriam (Springfield)

Who’s Who in the World – 1952 Adam and Charles Block 
(Londres)

Who’s Who in Latin América Ronald Hilton – University Press (Sanford)

Fonte: Salém (1959).

A partir dos títulos relacionados no Quadro 10, é possível observar que 
também Salém (1959) fez uso majoritário de bibliografia estrangeira. 

Cabe destacar que, embora essa autora apresente uma versão da história 
da literatura infantil universal, ela não indica em sua bibliografia nenhum 
título específico sobre esse assunto. Isso também se observa nos textos an-
teriores, como os de Lourenço Filho (1943), Budin (1949), Carneiro (1951), 
d’Ávila (1954), Oliveira (1958) e Carvalho (1959). Em todos eles, embora 
seja apresentada síntese de aspectos da história da literatura infantil (brasi-
leira e universal), não há, na bibliografia desses textos, indicação de livros 
que tratem desse assunto. 

No caso do livro de Salém (1959), o que se nota é um conjunto signi-
ficativo de dicionários, enciclopédias e bibliografias, que somam nove 
dos 24 títulos relacionados na bibliografia desse livro, que aparentemente 
foram utilizados como “fontes” para a história da literatura infantil que ela 
apresenta. 
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Ainda que Salém (1959) não trate diretamente de questões educacionais 
ou da relação entre literatura infantil e a educação escolar, ela relaciona na 
sua bibliografia o livro Introdução ao estudo da Escola Nova, de Lourenço 
Filho, e História da educação, da Paul Monroe. Isso possibilita compreen-
der, em certo sentido, que, mais do que ter indicado livros que serviram 
para ela elaborar seu livro, Salém (1959) apresenta bibliografia útil para o 
estudo do assunto em questão – literatura infantil –, tendo em vista o pro-
grama de ensino da disciplina “Literatura infantil”. 

As reformas do Ensino Normal paulista na década de 
1960

Na década de 1960, ocorreram algumas mudanças significativas no âm-
bito do ensino da literatura infantil nos Cursos Normais, algumas das quais 
incidiram na permanência, ou não, dessa disciplina. 

A primeira legislação promulgada sobre o Ensino Normal paulista na 
década de 1960 foi o Decreto estadual n. 38.026, de 2 de fevereiro de 1961, 
o qual deu nova redação ao Decreto n. 35.100, de 1959. Conforme explica 
Labegalini (2009, p.103), esse Decreto de 1961 não apresentou “[...] altera-
ção quanto à estrutura do Curso de Formação de Professores Primários no 
estado de São Paulo, nem na distribuição semanal das aulas das disciplinas”. 

Ainda no ano de 1961, durante a gestão de João Goulart a frente da pre-
sidência do Brasil, foi promulgada a Lei Federal n. 4.024, de 20 de dezem-
bro desse ano, a qual fixou as “Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. 
Essa Lei de 1961, conhecida como a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), tramitava no Congresso Nacional desde 1948, 
após terem entrado em vigor as Leis Orgânicas do Ensino. A sua promul-
gação “[...] modificou significativamente o quadro educacional do País” 
(Almeida, 1993, p.85), como a definição de que a formação dos professores 
primários se desse a partir de dois tipos de instituição: Escola Normal de 
grau Ginasial, cujo curso teria duração de quatro anos; e Escola Normal de 
grau Colegial, cujo curso teria duração de três anos. 

A diferenciação entre esses dois tipos de instituições se deu porque as 
Escolas Normais de grau Ginasial formariam o regente de ensino primário, 
que atuaria como professor no ensino primário, e as Escolas Normais de 
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grau Colegial formariam o professor primário, para atuar como no ensino 
ginasial. 

Além dessa alteração, a LDB de 1961 estabeleceu a criação: do Conselho 
Federal de Educação (CFE), que, entre outros, tinha como objetivo “[...] 
homogeneizar a preparação dos professores em todo o país” (Almeida, 
1993, p.86); e dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE), que, no con-
junto de suas atribuições, encontrava-se a de legislar “[...] quanto ao núme-
ro de disciplinas que fariam parte do currículo [...]” (Almeida, 1993, p.86). 

Após a ser aprovada e passar a vigorar a LDB de 1961, o Departamen-
to de Educação do estado de São Paulo publicou no Diário Oficial desse 
estado uma regulamentação16 referente ao Ensino Normal e Secundário, 
visando atender às alterações estabelecidas, em âmbito federal, pela LDB. 
Nessa regulamentação, publicada no dia 8 de outubro de 1964, já durante 
o regime da ditadura militar,17 foram asseguradas algumas conquistas já al-
cançadas pelo estado de São Paulo no âmbito do Ensino Normal (Campos, 
1987). 

 16 Essa regulamentação do Ensino Normal paulista não foi publicada sob o formato de Decreto, 
portaria, lei ou comunicado. Conforme consta na página do Diário Oficial de 8 de outubro 
de 1964, essa regulamentação foi publicada no conjunto de várias publicações do Departa-
mento de Educação do Estado de São Paulo, apenas com uma subdivisão intitulada “Ensino 
Normal”. Por essa razão utilizo a denominação genérica “regulamentação”. 

 17 O segundo regime ditatorial brasileiro, esse liderado por militares, iniciou-se em 1º de abril 
de 1964, com golpe arquitetado pelos líderes militares brasileiros, que destituíram o então 
presidente, João Goulart, de seu cargo. O regime militar se estendeu até 1985, quando José 
Ribamar Ferreira Araújo da Costa Sarney assumiu a presidência da República, em substitui-
ção ao então presidente eleito, Tancredo de Almeida Neves, falecido em 21 de abril de 1985. 
Embora Tancredo Neves e seu vice, José Sarney, não tivessem sido eleitos pelo voto direto, 
eles foram os primeiros presidentes civis eleitos após 21 anos de ditadura miliar. Ao longo 
desses 21 anos de ditadura, o Brasil for marcado por repressões, censuras e a disseminação de 
um caráter nacionalista e desenvolvimentista, contrário ao comunismo. Também conhecido 
como os “anos de chumbo”, durante a ditadura militar, o Brasil teve como presidente da 
República cinco militares, são eles: o marechal Humberto de Alencar Castello Branco, que 
assumiu a presidência em 1964 e a deixou em 1967; o marechal Artur da Costa e Silva, que 
governou entre 1967 e 1969; o general Emílio Garrastazu Médici, que governou o Brasil 
entre 1969 e 1974; o general Ernesto Geisel, que governou entre 1974 e 1979; e o general João 
Batista Figueiredo, que governou entre 1979 e 1985. Ao longo do período da ditadura mili-
tar, os dez primeiros anos ficaram conhecidos como os mais críticos, violentos e repressores. 
A partir de 1974, quando Ernesto Geisel assumiu a presidência, iniciou-se o processo, ainda 
lento, de reabertura política do pais, consolidado, de fato, em 1985, com a eleição de um civil 
para o maior cargo político do país (Fausto, 2010).
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De acordo com essa regulamentação do estado de São Paulo, o Ensino 
Normal tinha como finalidades:

a – formar professôres, orientadores, supervisores e administradores escola-
res, destinados ao ensino primário;

b – aperfeiçoar a formação profissional do professor primário e ensejar a 
especialização para o ensino dêsse grau;

c – desenvolver e propagar conhecimentos e técnicas relativas à educação 
da infância; 

d – contribuir para integração da escola na comunidade, promovendo o 
quanto possível o desenvolvimento cultural desta. (São Paulo, 1964, p.23) 

A partir dessas finalidades, ficou estabelecido que a partir de 1964 o 
Ensino Normal fosse ministrado em: Cursos de Formação de Professores 
Primários, com duração de três anos; Curso de Aperfeiçoamento, com du-
ração de um ano; Curso de Especialização, com duração de um ano; e Curso 
de Administradores Escolares, com duração de dois anos. 

O Curso de Formação de Professores Primários funcionava como equi-
valente ao Curso Normal de grau colegial, destinando-se a formar os pro-
fessores que atuariam no ensino primário. Desse modo, o estado de São 
Paulo, diferentemente dos demais estados brasileiros, não adotou a orga-
nização estabelecida pela LDB, de 1961, que estabeleceu a formação dos 
professores em dois tipos de curso: o de grau Colegial e o de grau Ginasial. 

Em conformidade com essas mudanças, a regulamentação do Ensino 
Normal paulista de 1964 também alterou o modo de organização do currí-
culo dos Cursos Normais de grau Colegial, em conformidade com o esta-
belecido na LDB de 1961. 

A partir dessa regulamentação, o currículo dos Cursos Normais de grau 
Colegial passou a ser organizado em: disciplinas obrigatórias, indicadas 
pelo Conselho Federal de Educação; disciplinas complementares, indica-
das pelo Sistema estadual de Ensino; disciplinas optativas, indicadas pelos 
próprios estabelecimentos de ensino; e práticas educativas. 

As disciplinas obrigatórias estabelecidas pelo Conselho Federal de Edu-
cação eram: “Português”; “Matemática”; “Ciências físicas e biológicas”; 
“História”; “Geografia” e “Educação religiosa”. 
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As disciplinas complementares definidas pelo Sistema estadual de ensi-
no, conforme a Resolução n. 7, Ato n. 6, do Departamento de Educação do 
estado de São Paulo, eram “Metodologia e prática de ensino”, “Psicologia 
da Educação”, “Sociologia da Educação” e “Biologia educacional”. 

As disciplinas optativas, indicadas pelo artigo 3º da Resolução n. 7, Ato 
n. 6, do Departamento de Educação do estado de São Paulo, eram “Filoso-
fia e história da educação” e “Desenho pedagógico”. 

As práticas educativas, também indicadas pelo artigo 3º da Resolução 
n. 7, Ato n. 6, do Departamento de Educação do estado de São Paulo, eram 
“Educação física” e “Música e canto orfeônico” e podiam ser também 
“Artes aplicadas”, “Economia doméstica”, “Técnicas audiovisuais apli-
cadas à educação”, “Técnicas comerciais”, “Técnicas agrícolas”  e “Artes 
plásticas”. 

Um ano após a publicação dessa regulamentação do Ensino Normal 
paulista, foi promulgado o Decreto n. 45.159-A, de agosto de 1965, o qual 
aprovou o regimento interno dos estabelecimentos oficiais de ensino secun-
dário e normal do estado de São Paulo. 

Esse Decreto de 1965 não apresentou nenhuma alteração no que diz 
respeito à organização do Ensino Normal no estado de São Paulo – apenas 
oficializou, sob a forma de decreto, a regulamentação do ensino normal 
publicada no dia 8 de outubro de 1964. 

Sobre a disciplina “Literatura infantil”, como se pôde observar, ela não 
foi inserida no currículo dos Cursos Normais de grau Colegial ministrados 
no estado de São Paulo, depois das mudanças ocorridas em 1964. No entan-
to, em consulta aos livros de registros de notas e diplomas do Instituto de 
Educação Caetano de Campos, pude verificar que a disciplina “Literatura 
infantil” continuou a ser ministrada no Curso Normal dessa instituição, 
durante toda a década de 1960, ininterruptamente. Isso se deve, talvez, ao 
fato de que a disciplina “Literatura infantil” integrava, conforme a reforma 
de 1957 e a regulamentação de 1959, o bloco disciplinar de “Português”. 
Ainda que não apareça especificada nos currículos, o que se pode presumir 
é que o ensino da literatura infantil correspondia ao ensino de português na 
série final do Curso Normal. 

Outro aspecto a ser ressaltado é que, embora tenha localizado nos livros 
de registro de notas e diplomas do Instituto de Educação Caetano de Cam-
pos a informação de que a disciplina “Literatura infantil” continuou a ser 
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ministrada na década de 1960, isso não significa que outras instituições do 
estado, especialmente as particulares, fizeram o mesmo. Sobre esse aspecto, 
localizei indícios de que em algumas instituições não havia uma disciplina 
ou conteúdo no âmbito de uma disciplina que se relacionava à literatura in-
fantil, durante a década de 1960. No entanto, dada a dificuldade de acesso 
aos documentos das diferentes Escolas Normais e Institutos de Educação 
que funcionaram no estado, não pude verificar se essa situação foi recor-
rente, ou não. 

Também a regulamentação do Ensino Normal paulista de 1964 e o 
decreto n. 45.159-A, de 1965, não apresentam nenhuma informação sobre 
a possibilidade de as Escolas Normais e Institutos de Educação do estado 
terem currículo organizado de forma diferenciada. 

Ainda na década de 1960, quando se iniciou o período mais repressivo 
da ditadura militar brasileira, com o estabelecimento do Ato Institucional 
n. 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968,18 o Departamento de Educação do 
estado de São Paulo reestruturou todo o seu sistema de ensino. 

Segundo Campos (1987), essa reforma se deu com o objetivo de minimi-
zar os problemas da escola primária e da escola secundária no estado e esta-
belecer uma visão integradora e articuladora para todos os níveis de ensino. 

Dentro dessa iniciativa, fez-se necessária a reforma do Ensino Normal, 
“[...] responsável pelo elemento mais importante nesse processo de mu-
danças: o professor” (Campos, 1987, p.78). De acordo com Campos (1987, 
p.79), os Cursos Normais paulistas “[...] representavam, naquele momen-
to, uma situação problemática que exigia da Administração Pública uma 
atitude enérgica e decisiva busca de solução. Os educadores questionavam 
a formação dada nos cursos normais e os dados acusavam seu crescimento 
desordenado”. Campos (1987) relata que o estado de São Paulo vivia, no 
final da década de 1960, um processo de saturação do mercado de trabalho 
para o professor, pois havia uma quantidade excessiva de profissionais 
formados. Também o Ensino Normal carecia de uma formação pedagógica 

 18 O Ato Institucional n. 5 (AI-5) foi implantado, no Brasil, em 1968, durante o governo mili-
tar, pelo então presidente, marechal Artur da Costa e Silva, tendo vigorado até 1978. O AI-5 
dava ao Presidente da República poderes plenos para governar o país, de modo a se sobrepor 
à Constituição Federal vigente (Fausto, 2010). Esse ato “[...] não só se impunha como um 
instrumento de intolerância em um momento de intensa polarização ideológica, como refe-
rendava uma concepção de modelo econômico em que o crescimento seria feito com ‘sangue, 
suor e lágrimas’” (D’Áraújo, s.d., p.1). 
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com base em formação geral mais sólida e, para agravar tudo isso, a escolha 
de jovens em cursar o Ensino Normal era feita de forma muito prematura 
(Campos, 1987). Esses, completa Campos (1987), concorreram diretamen-
te para que o Ensino Normal fosse incluído no processo de reforma que 
se vinha projetando para o sistema de ensino paulista, e que culminou na 
promulgação da Lei estadual n. 10.038, de 5 de fevereiro de 1968. 

Essa Lei dispõe sobre a organização do Sistema de Ensino do estado de 
São Paulo e, para regulamentar a parte específica sobre o Ensino Colegial, 
que compreende o Ensino Secundário e Normal, foi promulgado, ainda em 
1968, o Decreto estadual n. 50.133, de 2 de agosto.

Esse Decreto estabelece a organização do Ensino Colegial em grau 
médio e grau primário. O grau médio era dividido nos ciclos ginasial, de 
caráter formativo, e colegial, de caráter formativo e profissionalizante. 
Dentro do ciclo colegial, esse Decreto estabeleceu que o Ensino Normal, 
responsável pela formação de professores, compreendia: um Curso de For-
mação de Professores para o ensino de grau primário, correspondente ao 
antigo Curso Normal de grau Colegial; e os Cursos de Pós-Graduação para 
preparação do professor do ensino pré-primário e para preparação do pes-
soal técnico e administrativo também para o ensino primário. 

Em relação à reorganização do currículo do Curso de Formação de Pro-
fessores, o Decreto n. 50.133, de 1968, fixou o seguinte: 

Artigo 6º – Nas duas primeiras séries anuais do curso colegial, o currículo 
será comum para o ensino secundário e normal, podendo sê-lo também para os 
demais ramos. 

Artigo 7º – A terceira série do ciclo colegial, secundário e normal, conside-
rada como ano de orientação, será amplamente diversificada pela organização 
de áreas de estudo, diferenciais e optativas, cada uma delas correspondente a 
um setor integrado de conhecimento e de atividades. 

[...] § 1º – Dentre outras a serem especificadas pelo Conselho Estadual de 
Educação, poderá haver as seguintes áreas:

a) Artes
b) Educação
c) Ciências Físicas e Biológicas
d) Ciências Humanas
e) Ciências Contábeis e Administração
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f) Letras
§ 2º – A área de “Educação” é obrigatória para o estabelecimento que manti-

ver curso normal e facultativa para os demais (São Paulo, 1968, p.8). 

Com essa organização curricular estabelecida pelo Decreto de 1968, o 
Conselho Estadual de Educação de São Paulo publicou, nesse mesmo ano, a 
Resolução CEE n. 36, que estabeleceu a organização dos currículos do ciclo 
colegial, composto pelo Ensino Secundário e Normal.

De acordo com a Resolução CEE n. 36, de 1968, nas duas primeiras sé-
ries dos Cursos de Formação de Professores seriam ministradas as discipli-
nas obrigatórias e complementares definidas pelo Decreto n. 45.159-A, de 
agosto de 1965. Na terceira e quarta série desse curso, ficaram estabelecidas 
como disciplinas obrigatórias: “Português e literatura infantil”, “Biologia 
aplicada à educação e saúde pública”, “Psicologia aplicada à educação”, 
“História da educação e educação brasileira”, “Teoria e prática de ensino”, 
“Sociologia aplicada à educação” e “Teoria geral da educação”. 

Além dessas disciplinas obrigatórias, a Resolução CEE n. 36, de 1968, 
estabeleceu para os 3º e 4º anos do Curso de Formação de Professores as 
disciplinas optativas e as práticas educativas. 

Em vista do exposto, pode-se observar que a partir da reforma do Ensi-
no Normal paulista ocorrida em 1968 o ensino da literatura infantil voltou a 
figurar no currículo dos cursos de formação de professores do estado de São 
Paulo, porém em disciplina denominada “Português e literatura infantil”. 

Apesar dessas mudanças, não foram publicados novos programas de 
ensino, condizentes com as alterações ocorridas. Com isso, é possível pre-
sumir que continuaram a vigorar os programas de 1959, ainda que não 
de forma oficial. Se considerarmos que grande parte dos professores em 
exercício em 1959 ainda permaneceu atuando na década de 1960, mesmo 
que os programas de 1959 não fossem recomendados mais como oficiais, na 
ausência de outros, como foi o caso, é possível presumir que os professores 
tenham continuado a utilizar esses programas para organizar usas aulas.

Esse aspecto se confirma, por exemplo, pelo conjunto de manuais de 
ensino publicados na década de 1960, os quais trazem em seus subtítulos a 
informação “de acordo com os programas de ensino”. 



198 FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Os novos manuais e capítulos para o ensino da literatura 
infantil publicados na década de 1960

Com a sistematização do ensino da literatura infantil nos três últimos 
anos da década de 1950, na década seguinte, alguns professores tiveram pu-
blicados manuais e capítulos específicos para o ensino da literatura infantil. 
Durante a década de 1960, ainda que a disciplina “Literatura infantil” nem 
sempre conste nos currículos oficiais do Ensino Normal Paulista, foram 
publicados, em São Paulo, três novos manuais destinados ao ensino da lite-
ratura infantil e um manual de ensino com capítulo sobre esse gênero literá-
rio. Esse aspecto leva à compreensão de que o ensino da literatura infantil 
vinha se expandindo e ganhando forças no estado de São Paulo, apesar de 
a legislação não indicar uma disciplina específica para tratar desse assunto. 

Além desses manuais e capítulos publicados em São Paulo, também 
na década de 1960 circulou entre os normalistas desse estado um manual 
de autoria de uma professora mineira, Maria Antonieta Antunes Cunha, 
publicado em Belo Horizonte-MG. 

Cabe destacar, aqui, que os únicos materiais publicados até então e 
que se destinavam ao ensino da literatura infantil eram: os manuais com 
capítulos sobre esse gênero literário, de autoria de Budin (1949), Carneiro 
(1951) e d’Ávila (1954); e o manual de Carvalho (1959). Os demais – Oli-
veira (1958) e Salém (1959) – embora também fossem usados no ensino da 
literatura infantil, não haviam sido publicados especificamente para esse 
propósito. 

Nesse sentido, pode-se observar que, após as mudanças ocorridas na 
década de 1960, especialmente após o golpe militar de 1964, adensaram-se 
as publicações de manuais que tratam do ensino da literatura infantil. Du-
rante a década de 1960, além das reedições dos manuais publicados entre 
as décadas de 1940 e 1950, foram lançados cinco novos manuais: Literatura 
infanto-juvenil (1961), de Antônio d’Ávila; O ensino da literatura (1966), de 
Nelly Novaes Coelho e o qual contém um capítulo sobre literatura infantil; 
Pontos de literatura infantil (1967), de José Benedicto Pinto; Como ensinar 
literatura infantil (1968), de Maria Antonieta Antunes Cunha; e Prática da 
literatura infantil na escola primária: antologia de contos e planos de aula 
(s.d.), de Therezinha J. Franco Farah. 
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A segunda proposta de “concretização” do ensino da 
literatura infantil de Antônio d’Ávila (1961)

O primeiro manual específico para o ensino da literatura infantil publi-
cado na década de 1960 foi Literatura infanto-juvenil: de acordo com o pro-
grama das escolas normais,19 de Antônio d’Ávila. Esse manual, publicado 
no mesmo ano em que passou a vigorar a LDB de 1961, integra a coleção 
“Didática do Brasil”, da Editora do Brasil,20 como o 20º volume da série 
“Normal”. 

Literatura infanto-juvenil (1961), de Antônio d’Ávila, está organizado 
em 22 capítulos, os quais, ao final, contêm temas para estudo e sugestões 
de trabalhos práticos. Os capítulos desse manual são assim intitulados: “A 
infância do homem”, “Literatura geral e literatura infanto-juvenil”, “Três 
mágicos do conto infantil”, “Técnica da literatura infanto-juvenil”, “O 
livro”, “Jornais e revistas”, “A biblioteca”, “O leitor criança”, “O leitor 
adolescente”, “Folclore”, “As lendas”, “Fábulas”, “Contos de fadas”, “His-
tórias típicas”, “Viagens e explorações”, “O romance policial”,“Teatro”, 
“Poesia”, “Biografia e bibliografia de escritores”, “Preservação e defesa da 
criança” e “Estudo do material”. 

Publicado poucos anos depois da institucionalização do ensino da lite-
ratura infantil em todo estado de São Paulo, esse manual, conforme relata 
d’Ávila (1961), decorreu de um conjunto de atividades relacionadas a esse 
ensino, que ele vinha se envolvendo. Após a publicação da Lei n. 3.739, 
de 1957, e a publicação dos programas da disciplina “Literatura infantil”, 
d’Ávila (1961) afirma ter notado a dificuldade dos professores com relação 
ao assunto. 

De certo modo participante dêsse programa, quando na Direção do Depar-
tamento de Educação, pudemos sentir de perto, constante, a dificuldade em 
que se encontravam os estudantes normalistas, no domínio dessa literatura, já 
por ser matéria nova no currículo, já por não haver professor preparado para 
ministrar êsse ensino, logo no seu primeiro ano, já por ser pobre, paupérrima a 
nossa bibliografia sôbre ela. (D’Ávila, 1961, p.9) 

 19 Para informações mais detalhadas sobre esse manual, ver Oliveira e Trevisan (2012). 
 20 Fundada em 1943, a Editora do Brasil foi criada por um grupo de professores que atuavam junto 

à Companhia Editora Nacional, na área de livros didáticos (Hallewell, 2005). Segundo Hallewell 
(2005), essa editora se especializou na publicação de livros didáticos e infantis, tornando-se, na 
segunda metade do século XX, uma das mais importantes editoras brasileiras nesse ramo.
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Em decorrência da constatação dessas dificuldades, d’Ávila (1968) 
explica que para atender a necessidade de ensinar literatura infantil nos 
Cursos Normais e minimizar os problemas e dificuldades em torno desse 
ensino, antes de ter publicado Literatura infanto-juvenil, desempenhou 
algumas atividades, que lhe “sensibilizaram” para as “necessidades” dos 
normalistas e professores, o que o levou a escrever esse manual. 

Com isso, em 1961, a Editora do Brasil fez publicar a 1ª edição de Literatu-
ra infanto-juvenil e, após a publicação dessa 1ª edição, em 1962, foi publicada 
a 2ª edição, em decorrência do esgotamento e sucesso que teve esse manual. 
Além da 2ª edição, pude localizar exemplares da 3ª, 4ª, 6ª, 8ª e 9ª edições. A 3ª 
edição data de 1964; a 4ª e a 6ª,   de 1967; a 8ª, de 1968; e a 9ª, de 1969. 

A partir da 3ª edição, esse manual foi revisto e ampliado, passando a 
conter 314 páginas. Entre as mudanças ocorridas, foi acrescida, ao final de 
cada capítulo, uma bibliografia. Na 1ª edição desse manual não constam, 
nem ao final dos capítulos, nem ao final do manual, indicações bibliográfi-
cas. Isso passou a ocorrer apenas após a publicação da 3ª edição. 

Figura 9 – Capa de Literatura infanto-juvenil (1961), de Antônio d’Ávila.
Fonte: Acervo pessoal do autor.

Em Literatura infanto-juvenil, d’Ávila (1961), assim como os autores 
dos textos e livros que sintetizei neste e nos capítulos anteriores deste livro, 
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afirma ser a origem da literatura infantil a tradição oral, em especial as 
trovas e cantigas, e faz uma distinção entre “literatura geral” e literatura 
infantil. Ele explica que a literatura, de modo geral, é o “[...] desenvolvi-
mento do que [o povo] tem de mais sublime nas ideias, de mais filosófico 
no pensamento, de mais heroico na moral, e de mais belo na natureza [...]” 
(d’Ávila, 1961, p.21). A literatura infantil, nesse sentido, caracteriza-se 
também como a “literatura geral”, no entanto, contém a especificidade da 
destinação intencional ao público infantil e juvenil, tendo de se “acomodar” 
à “Psicologia da criança e do jovem”. 

Com isso, d’Ávila (1961) define a literatura infantil como “[...] o con-
junto de obra de ficção, poesias, viagens, biografias, teatro, escritas para 
êsses leitores muito embora haja livros catalogados como de literatura in-
fantil, mas que não tinham êsse enderêço” (d’Ávila, 1961, p.25).

Por conter características específicas e ter de estar de acordo com a Psi-
cologia, d’Ávila (1961) considera ser bastante difícil a arte de escrever para 
crianças e jovens. Segundo ele, era muito comum encontrar autores que 
incorrem em erros, como, produção de textos “pueris” e uso de tom mo-
ralizador com “virtude recompensada e o vício castigado”. Na contramão 
desses “erros”, para d’Ávila (1961), também se identificam outros livros, 
de excelente qualidade, os quais conseguem: 

[...] guiar, expandir e apurar o gôsto das crianças, o desejo de conhecimento do 
mundo, atendendo o seu pendor para a fôrça, coragem, beleza, estoicismo; apu-
ração do gôsto estético; ideais nobres de ação e desenvolver sentimentos, afas-
tando as crianças do sentimentalismo piegas e pernicioso. (d’Avila, 1961, p.26) 

Com base nessa argumentação, d’Ávila (1961) define que função maior 
da literatura infantil é a diversão educativa: “[...] divertir para educar e não 
somente divertir ou apenas educar [...]” (d’Ávila, 1961, p.28). Ele destaca 
que a literatura infantil precisa funcionar como mecanismo criador de vir-
tudes, sabedoria, astúcia e outros atributos necessários à natureza humana. 

D’Ávila (1961) também destaca em seu manual a associação entre lite-
ratura e a “Psicologia infantil”, pois, segundo ele, conhecer os estágios do 
desenvolvimento psicológico da criança é essencial para entender os inte-
resses desse público e as suas necessidades “psicobiológicas”. Citando um 
texto de Virgínia Cortes Lacerda, d’Ávila afirma que o:
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[...] livro de literatura infantil, visto nos aspectos que constituem a sua uni-
dade própria – texto (conteúdo e linguagem) e ilustração – exige da criança 
esclarecida um conhecimento profundo da psicologia da infância em relação às 
estruturas estéticas, éticas e psicológicas que entram em jogo sob a influência da 
leitura. (d’Ávila, 1961, p.112) 

Após tratar da relação entre literatura e psicologia, d’Ávila (1961) apre-
senta informações sobre as diferentes formas de manifestação da literatura 
infantil, a fim de apresentar as suas características, adequação e contribui-
ções para o desenvolvimento psíquico das crianças e dos jovens. Ele aborda 
aspectos sobre o folclore, os jornais e revistas, o teatro, a poesia, as lendas, as 
fábulas, as histórias típicas, os romances policiais, os contos de fadas, o te-
atro e a literatura de viagens e exploração. Também trata da questão das bi-
bliotecas infantis, que, segundo ele, são muito mais que um espaço no qual 
se guardam livros. As bibliotecas demandam planejamento, organização 
e são espaços fundamentais para o desenvolvimento da literatura infantil. 

Para concluir d’Ávila (1961) apresenta algumas biografias de escritores 
de literatura infantil, elenca alguns modelos de “fichas-guia” para os nor-
malistas analisarem livros desse gênero literário e se detém ao problema da 
“má” literatura infantil. 

Sobre esse último aspecto – a “má” literatura infantil –, explica que 
com o “extraordinário” desenvolvimento das artes gráficas também se 
desenvolveu a preocupação em torno dos perigos e prejuízos de determi-
nadas leituras, denominadas de “má” literatura infantil. Pelo caráter “de-
seducador” desse tipo de literatura, ele relata que foram realizados estudos 
sistemáticos sobre o assunto, alguns dos quais pelo Inep, a fim de combater 
essa produção literária “deplorável”. Apesar disso, explica que há opiniões 
discordantes sobre o assunto e, por isso, transcreve algumas falas, como as 
dos educadores, Aldo de Assis Dias, Ofélia Fontes, Brito Viana, Lenyra 
Fraccaroli e Elza Kirilo, tentando destacar os pontos positivos e negativos 
da dita “má literatura infantil”. 

Como mencionei, a 1ª edição de Literatura infanto-juvenil não contém 
bibliografia. A partir da 3ª edição, de 1964, que ele acrescentou essa infor-
mação. A fim de compreender quais livros embasaram a elaboração desse 
manual, ainda que a partir de sua 3ª edição, apresento, no Quadro 11, a 
relação dos textos indicados na bibliografia de cada um dos capítulos de 
Literatura infanto-juvenil. 
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Como se pode observar, a bibliografia indicada por d’Ávila (1961) é 
bastante extensa. Ao todo, sem contar os livros literários, ele indica 85 títu-
los. Por ele ter optado por apresentar a bibliografia de seu manual por capí-
tulos, alguns títulos se repetem com certa frequência. Dos 85 títulos, sete se 
repetem em diferentes capítulos. São eles: o primeiro e terceiro volumes de 
Práticas escolares, de sua própria autoria; um artigo de Elvira Nizinsky da 
Silva, publicado em jornal que ele não específica qual é; o livro La literatura 
infantil, de Jesualdo Sosa; o livro O sonho, a criança, e os contos de fada, de 
T. Miranda Santos; o livro Estudo de folclore, de Artur ramos; e o manual 
Compêndio de literatura infantil, de Bárbara Vasconcelos de Carvalho. 

De todos esses títulos, os que mais se repetem nas indicações bibliográ-
ficas são: o terceiro volume de Práticas escolares (sete vezes); La literatura 
infantil; o primeiro volume de Práticas escolares (quatro vezes cada); e Com-
pêndio de literatura infantil (três vezes cada). 

O ensino da literatura infantil segundo Nelly Novaes Coelho 
(1966)

No ano de 1966, a professora de teoria literária da Faculdade de Fi-
losofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Nelly Novaes Coelho, teve 
publicado, pela Editora FTD22 (SP), o manual O ensino da literatura: su-
gestões metodológicas para o curso secundário e normal. Nesse manual, ela 
apresenta um capítulo destinado ao ensino da literatura infantil. O qual se 
intitula “O ensino da literatura infantil”. 

Nascida na cidade de São Paulo, em 1922, Nelly Novaes Coelho23 gra-
duou-se em Letras Neolatinas pela Universidade de São Paulo, em 1959, e 

 22 De acordo com informações disponíveis no site da Editora FTD, ela foi fundada em 1902, 
por adeptos da Congregação Irmão de Maria, em decorrência da necessidade de ampliação 
das atividades na área de Educação dos membros dessa congregação. Ainda de acordo com 
informações localizadas no site da editora, a denominação FTD é uma homenagem ao fran-
cês Frère Théophane Durand, que por muitos anos foi diretor dessa Congregação. Ainda 
hoje, o principal ramo de atuação da FTD são os livros didáticos e os destinados às crianças 
(Editora FTD, s.d.). Informações disponíveis em: <http://www.ftd.com.br/v4/view/ins-
titucional/historico/100anos_historia.cfm>. Acesso em: 30. out. 2011. 

 23 As informações biográficas de Nelly Novaes Coelho foram extraídas de um informe da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, disponível em: <http://comu-
nicacao.fflch.usp.br/node/1835>. Acesso em: 10 de mar. 2014. Para informações mais 
detalhadas sobre o manual O ensino da literatura, ver, especialmente, Oliveira (2014). 



HISTÓRIA DO ENSINO DA LITERATURA INFANTIL 209

doutorou-se em Letras, em 1967. Em 1960, ela iniciou sua carreira como pro-
fessora universitária junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas da USP e junta à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília-SP 
(FFCL). Na década de 1980, atuando apenas na USP, Nelly Novaes Coelho 
criou, pioneiramente, a disciplina “Literatura infantil e juvenil” no curso de 
graduação em Letras. E, ainda nessa década, ingressou no Programa de Pós-
-Graduação em Letras da FFLCH-USP, passando a orientar dissertações de 
mestrado e teses de doutorado especialmente sobre literatura infantil. Apo-
sentada desde 1992 pela USP, Nelly Novaes Coelho continua exercendo suas 
atividades no campo dos estudos de teoria e crítica literárias.

Em relação ao seu interesse nos estudos sobre literatura infantil, embora 
afirme que isso tenha se dado somente a partir dos anos de 1970 (Coelho, 
2012), já em 1960 ela apresenta considerações sobre o ensino da literatura 
infantil para os normalistas, público a que destina seu manual.

O ensino da literatura, por ser destinado, além dos normalistas, aos alunos 
do Ensino Secundário, está organizado em três partes, que totalizam 546 
páginas. Essas três partes estão assim organizadas: a primeira, destina-se à 
problemática do ensino de literatura no curso Ginasial; a segunda, destina-se 
à problemática do ensino de literatura no curso Colegial e Normal; e a tercei-
ra, trata de aspectos da literatura contemporânea. Desse total de 546 páginas, 
15 são destinados à discussão sobre o ensino da literatura infantil.

Além dessas três partes que constituem o conteúdo de O ensino da li-
teratura, esse manual contém uma dedicatória aos professores da USP, Fi-
delino de Figueiredo, Antonio Augusto Soares Amora e Antônio Cândido 
de Melo e Souza, e contém um prefácio elaborado por Segismundo Spina, 
filólogo e também professor da USP, à época. 

Após a publicação da 1ª edição, O ensino da literatura teve, pelo menos, 
outras três edições: a 2ª, de 1973; a 3ª, de 1974; e a 4ª, de 1975. A partir da 
2ª edição, esse manual foi revisto e ampliado e passou a ser publicado por 
outras editoras. A 2ª edição foi publicada pelo Instituto Nacional do Livro 
(DF) em parceria com a Editora José Olympio (RJ) e a 3ª e 4ª edições apenas 
pela José Olympio (RJ). 

Em relação à revisão e ampliação desse manual, consta na introdução 
da 2ª edição, que, em virtude de sua ampliação, foi desmembrado em três 
volumes. Porém, os volumes II e III estavam em preparação. Não localizei 
informações de que esses dois volumes chegaram a ser publicados. De 
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qualquer modo, o capítulo sobre literatura infantil contido nesse manual faz 
parte do volume I, como a terceira parte de três que constituem os exempla-
res da 2ª edição em diante. 

A partir dessas mudanças, o capítulo sobre literatura infantil, na 2ª edi-
ção em diante passou a comportar 69 páginas, de um total de 222. Esse 
capítulo sofreu algumas alterações, porém, tendo em vista os objetivos da 
pesquisa, optei por enfocar apenas o capítulo da 1ª. 

Cabe destacar, ainda, que a partir da 2ª edição O ensino da literatura teve 
o subtítulo alterado, por causa das mudanças que ocorreram na organização 
do ensino, no Brasil, a partir de 1971. 

Figura 10 – Capa de O ensino da literatura (1966), de Nelly Novaes Coelho.
Fonte: Acervo pessoal do autor.

No capítulo em que trata da literatura infantil, Coelho (1966) explica 
que, ao analisar os programas de Português do Curso Normal, chamou a 
sua atenção um ponto referente à disciplina “Literatura infantil”: “Folclore 
e Literatura Infantil: ‘objetivos didáticos e de mero entretenimento na lite-
ratura infantil’” (Coelho, 1966, p.123). Segundo ela, vê-se aí “[...] colocado 
em penúltimo lugar, numa sequência de aspectos a serem focalizados, um 
item que nos parece dos mais importantes nessa orientação a ser dada aos 
alunos, futuros mestres de crianças” (p.123). 
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Para Coelho (1966), é justamente o aspecto lúdico e o entretenimento que 
a literatura infantil possibilita que deviam ser enfocados na formação dos 
futuros professores nos Cursos Normais. Por isso, ela apresenta três pontos 
que deveriam servir como um “roteiro” para o ensino desse gênero literário. 

O primeiro ponto se refere à função da literatura infantil como instru-
mento de educação das crianças. Ela entende que os contos maravilhosos, 
as fábulas, os contos de fadas e as histórias fantásticas são os tipos de textos 
mais apropriados para se possibilitar às crianças a “aferição” dos valores 
positivos e negativos do mundo que as circula. 

O segundo ponto se refere à escolha dos livros adequados às crianças, 
pois, nessa situação, os professores precisavam levar em conta duas ques-
tões: se os livros oferecem condições para atrair o aluno; e se esses livros 
atendem ao estágio de desenvolvimento psíquico desses alunos. 

O terceiro ponto se refere à adequação dos livros ao desenvolvimento 
psicológico das crianças. Ela explica que, assim como fez Lourenço Filho 
(1943) e os autores de manuais que já apresentei: “A par dessas caracterís-
ticas básicas, a escolha da história deve atender também ao desenvolvimento 
psicológico da criança, à sua idade mental” (Coelho, 1966, p.127). Para o 
professor saber quais livros se adequam ao desenvolvimento psíquico da 
criança, Coelho (1966) apresenta o seguinte esquema: para crianças entre 
5 e 7 anos, consideradas na fase do pensamento lúdico, os textos mais ade-
quados são os contos maravilhosos, os contos de fadas e as histórias fantás-
ticas; para crianças entre 8 e 11 anos, consideradas na fase do pensamento 
mágico, os textos mais adequados são as narrações de aventuras, os contos 
de heróis, contos populares regionais e histórias humorísticas; para crianças 
entre 12 e 14 anos, consideradas na fase do pensamento lógico, os textos 
mais adequados são os romances em geral, as biografias romanceadas, ro-
mances policiais e as lendas folclóricas (Coelho, 1966). 

Sobre essa questão da adequação dos livros ao desenvolvimento psicoló-
gico da criança, Coelho (1966) alerta que não é suficiente saber qual livro se 
adequa e apenas ofertá-lo a uma criança, é preciso saber utilizá-lo durante 
as aulas. Por essa razão ela apresenta algumas sugestões de trabalho com a 
literatura infantil, como: a leitura do texto deve ocorrer antes pelo professor e, 



212 FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

depois, pelos alunos; e o professor deve levar os alunos a refletirem sobre o que 
leram a partir de perguntas em torno de questões “essenciais da narrativa”.24

Por fim, Coelho (1966) adota procedimento igual ao dos autores, cujos 
textos sintetizei nos capítulos anteriores deste livro, e apresenta uma breve 
análise do livro Reinações de Narizinho, de José Bento Monteiro Lobato, a 
fim de mostrar um bom exemplo de texto adequado à formação da criança.

Nas últimas páginas de O ensino da literatura, Coelho (1966) indica a 
bibliografia que utilizou no capítulo sobre literatura infantil, na qual apre-
sento o Quadro 12. 

Quadro 12 – Relação de textos e respectivos autores que constam na bibliografia de O ensino da 
literatura (1966)2526

Título Autor Ano Editora/revista

“Literatura infantil 
brasileira” 

Leonardo 
Arroyo

1963 Conselho Estadual de Cultura 
(SP)

Improving Reading 
Instruction 

Donald D. 
Durrell

1956 World Book Company (Nova 
York)

Bibliografia de literatura 
infantil

Lenyra 
Fraccaroli

1955 Jornal dos Livros (SP)

La literatura infantil Jesualdo Sosa 193847 Editorial Losada (Buenos Aires)

Literatura infantil Nazira Salém 1959 Mestre Jou (SP)

The Improvement of 
Reading

MacCulloug 
Strang

1961 McGraw Hill Book Company 
(Nova York)

The Language Arts in the 
Elementary School

Ruth Strickland - D. C. Heath and Company 
(Boston)

Leitura na escola primária Juracy Silveira 1960 Inep (RJ)

Histoire de la littérature 
enfantine

Jean Trigon 1930 s.n. (Paris) 

Publicações do Programa 
de Assistência Brasileira-
Americana ao Ensino 
Elementar (Pabaee)

Pabaee – s.n. (MG)

Fonte: Coelho (1966). 

 24 Coelho (1966) apresenta como sugestão as seguintes perguntas que o professor deve fazer aos alu-
nos: “Sobre quem é contada a história?”; “Quem é o herói ou a heroína”; “Quais são suas virtudes 
ou seus defeitos?”; “Como são fisicamente?”; “Onde vivem?”; “O que acontece com eles?”; e 
“Quem são as personagens que rodeam o herói ou a heroína?” (Coelho, 1966, p. 129-130). 

 25 As informações que constam neste quadro foram transcritas exatamente como se encontram 
em O ensino da literatura (1966). 

 26  Embora esse livro não tenha tido nenhuma edição publicada em 1938, mantive, neste qua-
dro, a informação conforme consta na bibliografia de O ensino da literatura (1966).
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Dos dez textos que Coelho (1966) relacionou na sua bibliografia, cinco 
são estrangeiros e cinco são brasileiros. Especificamente sobre esse gênero 
literário, ela relacionou cinco textos: um capítulo de livro de Leonardo 
Arroyo, a bibliografia de literatura infantil de Lenyra Fraccaroli, o livro de 
Jesualdo Sosa, o livro de Nazira Salém e um livro do francês Jean Trigon. 

Além de livros e o capítulo de Leonardo Arroyo, Coelho (1966) indicou 
na sua bibliografia, genericamente, as publicações do Programa de Assis-
tência Brasileira-Americana ao Ensino Elementar (Pabaee),27 que tinha 
sua sede instalada em Belo Horizonte-MG, mas que atendeu a professores 
bolsistas de todas as regiões do país. 

A partir da 2ª edição de O ensino da literatura, essa bibliografia deixou 
de constar nesse manual, que passou a conter apenas a indicação de alguns 
textos teóricos, recomendados para os alunos aprofundarem o conhecimen-
to no assunto. São eles: Literatura infantil brasileira (1968), de Leonardo 
Arroyo; Compêndio de literatura infantil (1959), de Bárbara Vasconcelos de 
Carvalho; História da literatura infantil (1970), de Nazira Salém; e Histoire 
de la littérature enfantine (1930), de Jean Trigon. 

Pontos para o ensino da literatura infantil segundo José 
Benedicto Pinto (1967) 

Em 1967, o professor José Benedicto Pinto28 teve publicado, também 
pela Editora FTD (SP), a 4ª edição de Pontos de literatura infantil: para os 
alunos do 3º ano normal. Embora nesse manual conste a informação de que 
a edição de 1967 seja a 4ª edição, não localizei nenhuma informação a res-
peito das edições anteriores, nem de edições posteriores a ela. Nos muitos 
exemplares desse manual que localizei e a que tive acesso, todos contêm a 
informação de que se trata da 4ª edição, de 1967. Apesar de não ter localiza-
do nenhuma edição anterior a 1967, é possível afirmar que, desde a década 

 27 O Pabaee foi um programa desenvolvido entre 1956 e 1964, como parte do acordo assinado 
entre o governo brasileiro e americano, para assistência à educação elementar no Brasil. No 
âmbito desse programa, alguns professores recebiam bolsas de estudos, para participarem dos 
programas de formação, a fim de replicarem em sua prática docente novas práticas em favor 
da melhoria da educação elementar no país. No caso do estado de São Paulo, localizei um pro-
grama de “Metodologia da leitura, da linguagem e da literatura infantil”, de 1959, referente às 
atividades do Pabaee no Instituto de Educação Caetano de Campos (Paiva; Paixão, 2012).

 28 Não foi possível localizar informações sobre José Benedicto Pinto. 
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de 1950, José Benedicto Pinto, cujos indícios apontam que sua atuação 
tenha ocorrido na cidade de Bauru-SP, vinha trabalhando com questões 
ligadas à literatura infantil. 

Em notícia publicada no jornal O Estado de S. Paulo, no dia 21 de ou-
tubro de 1958, consta a informação de que esse professor ministraria, na 
Faculdade de Filosofia de Bauru-SP, um curso sobre literatura infantil 
que compreendia o seguinte programa: “Origem da literatura infantil – 
sua introdução no Brasil”, “Fases e modalidades da literatura infantil”, 
“A forma em literatura infantil”, “Características e funções da literatura 
infantil” e “A má literatura infantil e juvenil e suas consequências” (Facul-
dade..., 1958, p.24). Com isso, pode-se presumir que as edições anteriores 
de Pontos de literatura infantil tinham tido circulação mais restrita, entre 
os alunos dos cursos e/ou das aulas que José Benedicto Pinto ministrava, 
por isso não localizei nenhum exemplar dessas edições. Também é possível 
que as edições anteriores desse manual tenham sido publicadas por editoras 
pequenas ou por editoras não comerciais, o que acarretou a sua não circu-
lação de forma mais ampla e a sua não preservação em acervos, arquivos e 
bibliotecas. 

Pelo exposto, entendo que a 4a edição de Pontos de literatura infantil seja 
a que, de fato, circulou no estado de São Paulo, pois foram muitos os exem-
plares dessa edição que localizei. Nessa 4ª edição de Pontos de literatura in-
fantil, Pinto (1967) apresenta seis capítulos, os quais se assemelham muito 
aos temas que ele abordou no curso que ministrou em 1958. 

Os capítulos que ele apresenta nessa edição são: “Origens da literatura 
infantil”, “Desenvolvimento da literatura infantil”, “A literatura infantil 
no Brasil”, “Características e funções da literatura infantil”, “As principais 
funções da literatura infantil” e “Requisitos que os livros infantis e juvenis 
devem apresentar”. Além desses seis capítulos, Pinto (1967) apresenta em 
seu manual um prefácio e agradecimento a sua esposa, o que totaliza 114 
páginas. 

No prefácio de Pontos de literatura infantil, Pinto (1967) alerta para o 
fato de que, com esse manual, ele não quis produzir um livro completo, pelo 
contrário, ele considera o ser um ponto de partida para que outros produ-
zam outros livros sobre literatura infantil. Desse modo, ele explica, como os 
outros autores de manuais que o antecederam, que apenas quis suprir uma 
falha no preparo dos normalistas no que se refere à “[...] uma das mais im-
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portantes missões do professor primário: formar nos seus alunos, o hábito e 
o gôsto pela boa leitura” (Pinto, 1967, p.7). 

Em relação à adequação de Pontos de literatura infantil ao ensino da lite-
ratura infantil, Pinto (1967) esclarece que “[...] o que está desenvolvido neste 
livro constitui o programa de literatura infantil para o curso normal e, me 
parece, ainda, que pode servir para quantos se interessem por êsse problema 
que deve constituir, sem dúvida, um subsídio à cultura de cada um” (p.7). 

Figura 11 – Capa de Pontos de literatura infantil (1967), de José Benedicto Pinto.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

Em vista das ressalvas que faz e do intento de adequar Pontos de litera-
tura infantil ao programa da disciplina “Literatura infantil”, Pinto (1967) 
inicia o seu manual com a apresentação de três teorias que buscam explicar 
a origem da literatura infantil. Segundo ele, perguntar-se sobre qual é a ori-
gem desse gênero literário, o que era recorrente nos manuais publicados até 
então, é algo bastante complexo e cuja resposta não é fácil. À época, explica 
Pinto (1967), havia três teorias que buscavam responder sobre essa origem 
e, em verdade, as três tinham sua “razão de ser”. 

A primeira teoria que Pinto (1967) apresenta sobre a origem da litera-
tura infantil é a chamada “Teoria da origem remota”, que entende estar o 
“primórdio” da literatura infantil resguardado na Grécia e Roma antigas. 
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A segunda teoria é denominada “Teoria da origem oriental”, que defende 
a ideia de que a origem da literatura infantil está nos contos originários da 
Pérsia, Índia, China e Arábia. A terceira e última teoria é a “Teoria da con-
tribuição do folclore”, que afirma ser origem da literatura infantil as lendas, 
canções e narrações folclóricas. De modo geral, nos manuais publicados an-
teriormente ao de Pinto (1967), essas três teorias são apresentadas de forma 
indistinta, como se as três explicassem, ao mesmo tempo, a “origem” da 
literatura infantil. Autores, como Budin (1949), Carneiro (1951), d’Ávila 
(1954; 1961), Oliveira (1958), Carvalho (1959), Salém (1959) e Coelho 
(1966) afirmam que a literatura infantil se “originou” da tradição oral, 
folclórica, desenvolvendo-se a partir de textos remotos, como as fábulas de 
Esopo, e os contos árabes, como os reunidos no livro Contos seletos das mil 
e uma noites. 

Ao apresentar essas teorias, Pinto (1967) explica que, independente-
mente de qual se tenha como base, é inegável que desde a antiguidade a 
literatura infantil existiu, [...] embora não se possa asseverar com absoluta 
certeza que as histórias que conhecemos ainda hoje e, dêles advindas, fôs-
sem realmente, para crianças” (Pinto, 1967, p.15). Fato é que, com os avan-
ços nos estudos sobre as crianças e o processo de “renovação” educacional, 
a literatura infantil “prosperou”, tornando-se um ramo de especialidade da 
literatura em geral. Por essa razão, ele explica: “A literatura infantil progri-
de sempre e há hoje a necessidade do seu conhecimento pelos pais e mestres, 
dada a sua importância no desenvolvimento da criança (desenvolvimento 
não só intelectual, mas, sobretudo, moral e psicológico)” (p.17-18). 

No caso da “origem” da literatura infantil brasileira, Pinto (1967) afir-
ma que ela surgiu, em formato escrito, apenas na segunda metade do sé-
culo XIX. Antes disso, porém, havia uma literatura infantil no Brasil de 
cunho oral, sustentada pelas histórias contadas pelas “mães-pretas” e “pais 
Joãos”. Ainda em relação à literatura infantil brasileira, afirma, conforme 
os autores de textos sobre literatura infantil que o antecederam, que foi em 
1921, com a publicação de Narizinho arrebitado, de Monteiro Lobato, que 
essa literatura iniciou-se “propriamente”. 

Abordados os aspectos históricos, Pinto (1967) se detém às caracte-
rísticas e funções da literatura infantil. Para isso, ele toma como base os 
estudos da “Psicologia infantil”, que, segundo ele, era muito benéfica para 
a literatura infantil. Para Pinto (1967), a importância de se ter a “Psicolo-
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gia infantil” como base nos estudos sobre a literatura para crianças se deve 
ao fato de que essa teoria “[...] tem-nos mostrado que a criança realmente 
precisa do maravilhoso, mas também necessita do contacto com o real e, 
sobretudo, que, muitas vêzes, êsse maravilhoso pode e deve ser encontrado 
na vida real” (Pinto, 1967, p.30, grifos do autor). 

Com relação às características que os livros de literatura infantil devem 
conter, conforme a idade e desenvolvimento psíquico da criança, Pinto 
(1967) segue a mesma proposição que os outros autores de manuais: crian-
ças entre 4 e 6 anos, livros de estampas, com texto reduzido ou sem texto, 
que possibilitem a exploração da memória visual; criança entre 6 e 8 anos, 
livros com narrativas breves e singelas, ainda com algumas ilustrações ou 
estampas e que apresentem certa dose de “maravilhoso”; crianças entre 9 
e 10 anos, histórias de temas diversos, que associam o maravilhoso com a 
vida, e que contenham descrição e aventuras; crianças entre 10 e 13 anos, a 
histórias de aventuras e narrativas complexas, com aventuras na selva e no 
mar, para os meninos, e com heroínas e novelas “singelas” para as meninas. 

Pinto (1967) também elenca as principais funções desse gênero literário: 
estimular o desenvolvimento da leitura autônoma, de modo que sirva para 
as atividades de linguagem e leitura desenvolvidas na escola primária; pre-
parar o futuro apreciador das “letras”; enriquecer o interesse infantil; e dar 
oportunidade do as crianças evadirem-se da vida, motivando as aspirações 
pessoais e a “[...] compreensão normal dos sentidos familiares, cívicos e de 
larga compreensão humana” (Pinto, 1967, p.45). 

Com isso, estabelece quais são os requisitos básicos que um livro de lite-
ratura infantil deve atender e explica que, para “[...] que a literatura infantil 
possa melhor atender às finalidades e bem atingir suas funções, necessário 
é que os livros destinados às crianças (e aos jovens) tenham certos requisitos 
[...]” (Pinto, 1967, p.49). 

Para concluir, Pinto (1967) elenca os objetivos didáticos, psicológico e 
moral e social da literatura infantil e apresenta algumas sugestões de ativi-
dades de composição com textos desse gênero literário. Em relação a esses 
objetivos, ele os define da seguinte forma: os objetivos didáticos se referem 
ao fato de que todo livro para crianças deve contribuir para o desenvolvi-
mento da capacidade de leitura, além de ser fonte de informação; os obje-
tivos psicológicos referem-se à formação da personalidade da criança e do 
adolescente; e os objetivos sociais e morais são os que se referem à constru-
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ção, por parte da criança, de uma visão geral da sociedade e que contribuem 
para a formação de “padrões de dignidade” e de “padrões elevadíssimos de 
moral”. 

Diferentemente do que ocorreu com os demais manuais até aqui apre-
sentados, Pinto (1967) não apresenta nenhuma bibliografia em seu manual, 
tampouco faz menções ou citações de outros textos. 

Como ensinar a literatura infantil segundo Maria Antonieta 
A. Cunha (1968)

Em 1968, Maria Antonieta Antunes Cunha teve publicado, pela editora 
Bernardo Álvares (MG),29 o manual Como ensinar literatura infantil: para 
os colégios normais. 

Nascida em Belo Horizonte-MG, Maria Antonieta Antunes Cunha,30 
em 1960, formou-se professora pelo Instituto de Educação de Minas Gerais 
e, em seguida, diplomou-se em Letras, em 1964, pela Faculdade de Filoso-
fia e Ciências Humanas (Fafich), da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Recém-graduada em Letras, ainda em 1964, essa professora foi 
convidada a substituir um professor de língua portuguesa do Instituto de 
Educação de Minas Gerais, quando, pela primeira vez, tomou contato com 
questões sobre a literatura infantil e seu ensino (Cunha, 2014). Ainda atu-
ando nesse Instituto, em 1969, ela passou a atuar junto à UFMG, onde, em 
1971, doutorou-se em Letras. 

A partir de 1973, essa professora mineira passou a atuar exclusivamente 
na UFMG, quando começou a ocupar diferentes cargos nessa instituição. 
Ao longo de sua atuação profissional, Maria Antonieta Antunes Cunha 
esteve sempre ligada ao campo da cultura, da promoção da leitura e da li-
teratura infantil, permanecendo em exercício com atividades nesse campo 
até hoje.31

 29 Não foi possível localizar informações sobre a editora Bernardo Álvares.
 30 As informações biográficas sobre Maria Antonieta Antunes Cunha foram extraídas de 

entrevista concedida por essa professora, a saber: Cunha (2014). 
 31 Entre os cargos mais recentes que Maria Antonieta Antunes Cunha ocupou, têm-se: foi 

Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte; foi integrante do Conselho Curador e 
do Conselho Diretor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil; foi Presidente da 
Câmara Mineira do Livro e presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Hori-
zonte; foi secretária-executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura, do Ministério da Cul-
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Em meados da década de 1960, quando Maria Antonieta Antunes 
Cunha foi convidada para lecionar, em substituição a um professor, no 
Instituto de Educação de Minas Gerais, ela relata que, pela primeira vez, 
tomou contato com as questões da literatura infantil (Cunha, 2014). À 
época, explica ela, esse assunto constituía apenas uma unidade do programa 
de língua portuguesa do Instituto de Educação de Minas Gerais. Porém, ao 
tomar contato com o assunto da literatura infantil e reconhecer sua impor-
tância para a formação dos professorandos, ela transformou essa “unidade” 
em “[...] um semestre de estudos de Literatura Infantil” (p.3). 

Em decorrência dessa experiência já no início de sua carreira como pro-
fessora e por ter observado a raridade da bibliografia brasileira sobre o 
assunto, Cunha elaborou Como ensinar literatura infantil, “imaginando” 
diminuir dois problemas fundamentais que todos os professores de portu-
guês enfrentavam e que vinham sendo relatados pelos autores dos manuais 
publicados até então: a pobreza bibliográfica e o pouco valor que se atribuía 
à literatura infantil (Cunha, 1968). 

Dessa forma, Cunha (1968) organizou seu manual em sete unidades de 
estudo, assim intituladas: “Literatura infantil: situação e extensão”, “Ca-
racterísticas da boa obra para crianças”, “Funções da literatura infantil”, 
“Adequação do livro à idade da criança”, “Texto para crianças”, “Poesia 
para crianças” e “Folclore – sua utilização”. 

Cada uma dessas unidades apresenta uma subdivisão em três tópicos, 
que se relacionam: à exposição de um assunto sobre a literatura infantil, 
apresentação de três textos literários para estudo e sugestões de trabalho em 
torno dos textos e em função do assunto apresentado na unidade. 

Sobre como elaborou Como ensinar literatura infantil (1968), Cunha 
(1914) explica:

Consultei vários programas de ensino, e em todos o espaço do assunto 
Literatura Infantil era muito pequeno. Procurei, na criação do livro, observar 
os tópicos mais importantes no estudo da própria literatura de adultos, até para 
ressaltar minha posição de que a literatura para crianças é tão importante e tão 
arte quanto a feita para adultos. (Cunha, 2014, p.6) 

tura e do Ministério da Educação; e foi Diretora da Diretoria do Livro, Leitura e Literatura, 
órgão ligado à Fundação Biblioteca Nacional e ao Ministério da Cultura.
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Em 1970, foi publicada a 2ª edição desse manual, ainda pela Bernardo 
Álvares, e em 1971 foi publicada a 3ª, pela Editora Descubra (SP).32 

A partir da 3ª edição, esse manual foi revisto e ampliado, passando a 
ter oito unidades, assim intituladas: “Leitura extensiva: um problema”, 
“Literatura infantil: situação e extensão”, “Funções da literatura infantil”, 
“Características da boa obra para crianças”, “A narrativa para crianças”, 
“Poesia para crianças”, “O teatro para crianças” e “Folclore – sua utilização 
na escola”. 

Em relação à organização interna das unidades da 3ª edição, Cunha 
(1971) não fez nenhuma alteração substancial. 

Figura 12 – Capa de Como ensinar literatura infantil (1968), de Maria Antonieta A. Cunha.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

Em Como ensinar literatura infantil, ao explicar sobre a “situação” e “ex-
tensão” dos livros escritos para o público infantil, Cunha (1968), citando 
textos de Carlos Drummond de Andrade, Anatole France, Alceu Amoroso 
Lima, Graciliano Ramos e Dora Pastoriza de Etchebarne, explica que, 
embora haja a defesa de que não existe distinção entre literatura infantil e a 
literatura para adultos, é inegável que as publicações específicas para crian-
ças vinham crescendo, algumas repletas de erros. 

 32 Não foi possível localizar informações sobre a Editora Descubra.
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Segundo essa professora, os erros que eram comuns na literatura infantil 
da época consistiam na “puerilidade” de alguns autores ou, o inverso, lin-
guagem “empolada”, com tom moralizador, que não levava a “Psicologia 
infantil” em consideração. Apesar dessa situação, Cunha (1968) faz a res-
salva de que havia também, à época, obras destinadas às crianças que agra-
davam a elas de forma satisfatória, sem contar os livros escritos para adultos 
e que os pequenos escolhiam para si, como literatura infantil. 

Pensando sobre a literatura infantil que contempla o gosto infantil, 
Cunha (1968) elenca um conjunto de características que ela considera in-
dispensáveis na boa obra infantil. Para ela, essas características são: uso do 
recurso da imaginação; a construção de enredos com movimento e drama-
tização; uso de uma boa técnica de desenvolvimento da história; e a con-
templação de qualidades estéticas na escrita do texto. Com isso, ela afirma 
que esse gênero literário interfere nas áreas vitais o homem, a “atividade”, 
a “inteligência” e a “afetividade”, assumindo a função de educar, instruir 
e distrair. 

Ao apresentar essas considerações, Cunha (1968), segundo o exemplo 
dos autores dos manuais publicados anteriormente ao dela, defende que a 
literatura infantil precisa ajustar-se à evolução psíquica da criança.

Sabe-se pela Psicologia que a criança passa por uma série de transformações, 
desde que nasce até entrar na adolescência. Essas transformações estabelecem 
fases de sua evolução, e devem ser levadas em conta quando se quer dar a cada 
criança o livro mais interessante para a idade. 

Para que a literatura infantil possa desempenhar as suas funções, ela 
considera três fases da “evolução psicológica” da criança. A primeira fase, 
chamada de “fase do mito”, compreende crianças de 3 a 7 anos, e na qual 
predomina a fantasia, o animismo. Por isso, para essa fase, Cunha (1968) 
recomenda fábulas, contos de fadas, mitos e lendas como os tipos de textos 
mais adequados. A segunda fase, chamada de “robinsionismo”, caracteriza-
-se pelo conhecimento da realidade. Essa fase comporta crianças de 7 a 11 
anos e, por isso, os textos mais adequados são as narrativas de aventuras, re-
latos mitológicos, relatos heroicos, relatos de viagens e as histórias regionais, 
nacionais e universais. A terceira fase, chamada de fase do “pensamento 
racional”, caracteriza-se pelo fato de a criança já ter desenvolvido o domínio 
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das noções abstratas. Essa fase comporta crianças entre 11 anos até a adoles-
cência e, por isso, os textos mais adequados são os romances em geral. 

Para concluir, Cunha (1968) se centra na exploração mais detalhada de 
três formas de manifestação da literatura infantil: o teatro, a poesia e o fol-
clore, para as quais elenca as contribuições que essas “formas de literatura 
infantil” apresentam para o desenvolvimento infantil. 

Ao final de seu manual, Cunha (1968) apresenta a bibliografia que uti-
lizou. Ao todo, ela indica 21 referências, que são descritas no Quadro 13. 

Quadro 13 – Relação de textos e respectivos autores que constam na bibliografia de Como ensinar 
literatura infantil (1968)33

Título Autor Ano Editora/revista
Curso de folclore Aires da Mata Machado 

Filho
1957 Livros de Portugal (RJ)

Poesia na escola Alaíde Lisboa de 
Oliveira

1966 Bernardo Álvares (MG)

Compêndio de 
literatura infantil

Bárbara Vasconcelos de 
Carvalho

1961 Companhia Editora Nacional 
(SP)54

“Literatura infantil” Carlos Drummond de 
Andrade

1964 Companhia Aguilar (RJ)

História de la 
literatura infantil 
española

Carmem Bravo-
Villasante

1959 Revista de Occiente (Madri)

“Expressão feminina 
da poesia feminina na 
América”

Cecília Meireles s.d. MEC

El cuento en la 
literatura infantil

Dora Pastoriza 
Etchebarne

1966 Kapelusz (Buenos Aires)

Monteiro Lobato – 
vida e obra

Edgard Cavalheiro 1962 Brasiliense (SP)

Dinâmicas do folclore Édison Carneiro 1965 Civilização Brasileira (RJ)

El niño y el folklore Giuseppe Maria Sciacca 1965 Editorial Universitária (Buenos 
Aires)

Infância Graciliano Ramos 1961 Livraria Martins (SP)

Teoria literária Hênio Tavares 1967 Bernardo Álvares (MG)

La literatura infantil Jesualdo Sosa 1955 Editorial Losada (Buenos Aires)

Continua

 33  Como mencionei neste capítulo, a edição de 1961, de Compêndio de literatura infantil, de Bárbara 
V. de Carvalho foi publicada pela Edições Leya. No entanto, Cunha (1968) indica como a editora 
desse manual, na edição de 1961, a Companhia Editora Nacional. Por se tratar de pesquisa histó-
rica, optei por manter, neste quadro, a informação conforme consta em Cunha (1968).
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“Espetáculos para 
crianças e higiene 
mental”

Joy Arruda 1957 Revista Pediatria Prática (SP)

“O teatro para 
crianças”

Júlio Gouveia 1958 Santos de Oliveira (SP)

“O folclore: literatura 
oral e popular”

Luis da Câmara 
Cascudo

1956 Editorial Sul América (SP)

Manual de coleta 
folclórica

Renato Almeida 1965 –

Comment raconter des 
histoires à nos enfants

Sara Coue Bryant 1928 Fernand Naphan (Nova York)

Fábulas completas Tomás de Iriarte e Felix 
Samaniego

1949 Ediciones Castilla Madri)

Interpretación y 
análisis de la obra 
literaria

Wolfgang Kayser 1961 Gredos (Madri)

Fonte: Cunha (1968). 

Com base no Quadro 13, comparativamente aos outros manuais de en-
sino, é possível notar que em Como ensinar literatura infantil (1968) há certa 
diminuição do uso de bibliografia estrangeira. Dos 21 títulos indicados na 
bibliografia desse manual, apenas sete foram publicados fora do Brasil. 

Também é possível notar que Cunha (1968), assim como d’Ávila (1961) 
e Coelho (1973), relaciona Compêndio de literatura infantil, de Bárbara V. de 
Carvalho, em sua bibliografia. 

Um aspecto que merece destaque em relação à bibliografia indicada 
por Cunha (1968) é o fato de ter relacionado um conjunto significativo de 
títulos específicos sobre literatura infantil. Como se pode observar nas pu-
blicações anteriores, normalmente os livros indicados nas bibliografias tra-
tam de questões mais amplas sobre ensino da leitura ou do folclore, sendo 
poucos os títulos específicos sobre literatura infantil. 

Outro aspecto que merece destaque é que nessa bibliografia há referên-
cia de um título sobre teoria literária – Teoria literária (1967), do professor 
Hênio Tavares. Até então, nenhum autor de manual havia feito menção a 
livros dessa área. Nem mesmo Nelly Novaes Coelho ou Bárbara Vasconce-
los de Carvalho, que também eram formadas em Letras, indicaram livros 
de teoria literária nas bibliografias de seus manuais. 

A partir da 3ª edição de Como ensinar literatura infantil, a qual foi revista 
e ampliada, Cunha acrescentou 14 títulos à bibliografia da obra e excluiu 
três que constavam na 1ª edição. Com isso, a bibliografia da 3ª edição pas-
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sou a conter 32 títulos. Os livros que constam na bibliografia da 1ª edição 
e que foram excluídos na 3ª edição são: Infância (1961), de Graciliano 
Ramos; Teoria literária (1967), de Hênio Tavares; e O teatro para crianças 
(1958), de Júlio Gouveia.

Os títulos acrescentados na 3ª edição são: Tres siglos de literatura infantil 
(1968), de Bettina Hurlimann; Criança é criança (literatura infantil e seus 
problemas) (1971), de Maria Lúcia Amaral; Literatura infantil brasileira 
(1968), de Leonardo Arroyo; Psicologia da criatividade (1971), de Maria 
Helena Novaes; Estudio sobre literatura infantil (1971), de Hermínio Al-
mendros; Cinema e animação, arte nova/arte livre (1971), de Carlos Alber-
to Miranda; A explosão criativa dos quadrinhos (1972), de Moacyr Cirne; 
História da literatura infantil (1970), de Nazira Salém; Como fazer teatrinho 
de bonecos (1970), de Maria Clara Machado; Literatura oral par a infância 
e juventude (1970), de Maria Clara Machado; Narraciones infantiles y cam-
bio social (1971), de Antonio Menchén Martinez; La educación artística 
del niño (1965), Lark-Horovitz; A comicidade em Maria Clara Machado 
(1971), de Antonieta Antunes Cunha; e Boletim da Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil. 

A partir da 3ª edição foi acrescida uma significativa quantidade de tex-
tos publicados em língua espanhola. Também Cunha (1971) acrescentou 
referência da 2ª edição do livro de Nazira Salém, História da literatura in-
fantil (1970). Outro livro, com objetivo semelhante a esse de Nazira Salém, 
que foi acrescido na bibliografia do manual de Maria Antonieta Antunes 
Cunha foi o livro Literatura infantil brasileira (1968), de Leonardo Arroyo.

De modo geral, observa-se que a ampliação da bibliografia desse ma-
nual, na 3ª edição, se deu com títulos sobre história da literatura infantil 
brasileira e de outros países e com livros sobre aspectos específicos desse 
gênero ou a ele relacionado. Apenas um dos títulos acrescidos na 3ª edição 
não se refere diretamente à literatura infantil. Trata-se do livro Psicologia da 
criatividade (1971), de Maria Helena Novaes. 

Therezinha Franco Farah e as “práticas” de ensino da 
literatura infantil 

Presumivelmente ainda na década de 1960, em ano que não pude loca-
lizar, outro manual destinado ao ensino de literatura infantil foi publicado 
no Brasil. Trata-se de Práticas da literatura infantil na escola primária: anto-
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logia de contos e planos de aula, de autoria de Therezinha J. Franco Farah, 
publicado pelo Ibep (SP).34 

Nascida na cidade de Mirassol-SP, possivelmente na década de 1930, 
Therezinha J. Franco Farah35 graduou-se em Sociologia e, após concluir 
seus estudos, mudou-se para Belo Horizonte. Nessa cidade, foi bolsista,36 
estagiária e assistente, por cinco anos junto ao Departamento de Lingua-
gem do Centro Regional de Pesquisas Educacionais João Pinheiro. E há 40 
anos reside em Fortaleza-CE, onde atuou como professora, por 15 anos, na 
Universidade de Fortaleza (Unifor). 

Sobre seu manual, foi escrito aos professores primários e normalistas, 
visando contribuir com a prática desses profissionais e estudantes em torno 
da literatura infantil. Farah (s.d.) explica que esse manual “[...] nasceu da 
necessidade de auxiliar certo grupo de professôres que se ressentem da falta 
de uma Antologia de Contos que lhes proporcionasse, ao lado de um mate-
rial adequado uma orientação didática” (Farah, s.d., p.5). 

Por essa razão, ela, “intencionalmente”, afastou-se dos problemas de 
conceituação da literatura infantil e da elaboração de um manual que con-
templasse estudos específicos de teoria literária. Sua proposta foi a de cons-
tituir um conjunto de sugestões de várias atividades em torno da literatura 
infantil, todas de orientação didática, de modo que esse manual se configu-
re como uma antologia. 

Para dar conta desse propósito, Farah (s.d.) organizou seu manual em 
duas partes: na primeira, apresenta: introdução, dedicatória, agradecimen-
to e 12 capítulos; na segunda, apresenta 80 contos, como sugestões para o 
trabalho com a literatura no ensino primário. 

 34 De acordo com informações contidas no site do Ibep, essa editora foi fundada em 1965, por 
Jorge Antonio Miguel Yunes e Paulo Cornado Marte, e desde então a sua principal área de 
atuação é a publicação de livros didáticos. Em 1980, a Ibep comprou a Companhia Editora 
Nacional e, desde então, os livros publicados por essa editora saem com os selos Ibep/Cia. 
Nacional (Hallewell, 2005). 

 35 Apenas pude localizar essas informações esparsas sobre Therezinha Franco Farah. Essas 
informações foram relatadas por ela mesma em entrevista que concedeu à Rádio Sociedade 
de Assistência aos Cegos de Fortaleza-CE. A entrevista que contém essas informações está 
disponível em áudio digital no seguinte endereço eletrônico: <http://www.sac.org.br/
Radio.HTM>. Acesso em: 26 out. 2014. 

 36 Presume-se que Therezinha Franco Farah tenha sido bolsista do Pabaee, no âmbito dos 
acordos MEC-Usaid. 
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Os capítulos que compõem a primeira parte de Práticas da literatura 
infantil na escola primária são: “Valores do programa de literatura”, “Pro-
grama de literatura infantil”, “Sugestões de atividades em literatura”, “Gê-
nero da literatura”, “Aplicação da literatura infantil na escola primária”, 
“Importância a biblioteca de classe”, “Poesia”, “Hinos e canções”, “Plane-
jamento de aula de côro falado”, “Estórias”, “Dramatização” e “Influência 
da literatura na dramatização infantil”. 

Em cada um desses capítulos, Farah (s.d.) apresenta, no início, alguns 
breves parágrafos sobre o assunto de que trata e, na sequência, um plano de 
aula sobre a literatura infantil. 

Figura 13 – Capa de Prática da literatura infantil na escola primária (s.d.), de Therezinha 
Franco Farah.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

Na introdução de Práticas da literatura infantil na escola primária, Farah 
(s.d.) afirma que, por entender o significado e a importância dos valores 
morais dentro de uma sociedade, “[...] valoriza-se a importância da lite-
ratura em relação ao aspecto formativo da criança, pois o programa [que 
apresenta em seu manual] não aparecerá única e exclusivamente em função 
de doutrinar, mas sim de suscitar [...] as mais nobres emoções da criança 
[...]” (Faraha, s.d., p.11). Ela explica que a literatura tem como principal 
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função educar, pois desperta uma série de valores latentes, atua no desen-
volvimento das potencialidades psíquicas da criança, oferece “alimento” 
para a imaginação e desenvolve a capacidade de leitura. 

Segundo Farah (s.d.), ao se elencar essas funções da literatura infantil:

[...] tem-se como objetivo tornar o professor ciente de sua responsabilidade 
em planejar e executar o seu programa, de tal forma que a literatura não fique 
relegada a segundo plano por objeções referentes a premência de tempo. Nem 
mesmo a deficiência e escassez de material de literatura infantil justificará a 
ausência desta atividade, que deverá ser iniciada desde o jardim da infância, 
uma vez que ficou sobejamente comprovado que uma escola sem literatura é 
uma escola que não vibra. (Farah, s.d., p.14) 

Farah (s.d.) sugere ser necessário trabalhar na escola as mais diferentes 
manifestações da literatura infantil, como contos, lendas, fábulas, mitos, 
aventuras, poesias, baladas e canções. Ela recomenda um conjunto de ativi-
dades, entre as quais ler histórias reais e irreais, contar histórias, ouvir his-
tórias em disco, realizar coro com poesias, fazer uma “coleção de expressões 
bonitas”, dramatização, ilustrar poesias, fazer um livro de poesias favoritas, 
contar histórias pelas ilustraçõe, incentivar a criança a escrever poesia e dis-
cutir as partes do livro que mais foram apreciadas. 

Para que todo esse trabalho com a literatura infantil possa ser realizado 
de modo satisfatório, Farah (s.d.) entende que a formação de uma biblioteca 
de classe é fundamental. Segundo ela, a biblioteca de classe é um cantinho 
da sala, onde ficam disponíveis alguns livros, para que os alunos tenham 
acesso facilitado. Ela explica que com a biblioteca de sala os alunos teriam 
tempo livre para manusear e ler alguns livros. 

Para auxiliar o professor na montagem de uma biblioteca de sala, Farah 
(s.d.) apresenta uma relação de mais de 60 títulos de livros infantis, os quais 
ela classifica conforme as séries do ensino primário. 

Para concluir a primeira parte de Práticas da literatura infantil na esco-
la primária, Farah (s.d.) destaca as contribuições da literatura infantil no 
desenvolvimento de atividades de composição, uma vez que essas são boas 
atividades para promover o aprendizado da composição. 
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Na segunda parte deste manual, como mencionei, apenas são transcritas 
80 histórias infantis, com o propósito de que o normalista e os professores pri-
mários tivessem em mãos uma antologia útil ao ensino da literatura infantil. 

Embora a parte teórica desse manual seja bastante sucinta, ao final dele 
consta uma bibliografia, a qual apresento no Quadro 14. 

Quadro 14 – Relação de textos e respectivos autores que constam na bibliografia de Práticas da 
literatura infantil na escola primária (s.d.)37

Título Autor Ano Editora/meio de 
publicação

Experiências de 
linguagem

Maria Ivone Atalécio Araújo 1962 Pabaee (MG)

As crianças aprendem 
a ler

Magdala Bacha e Luella 
Keithan

1960 Pabaee (MG)

Surprêsas e mais 
surprêsas

Magdala Lisboa Bacha 1966 Agir (RJ)

O ensino da leitura Magdala Lisboa Bacha 1966 Inep (MG)37

Como contar histórias as 
crianças

Sara Cone Bryand s.d. –

Compêndio de literatura 
infantil

Bárbara V. de Carvalho 1959 Edições Leya (SP)

Metodologia da 
linguagem

Orlando Leal Carneiro 1959 Agir (RJ)

As mais belas histórias Lúcia Monteiro Casassanta 1964 Editora do Brasil (MG)

Curso de preparação de 
evangelização para a 
infância e juventude

– 
1967 –

O ensino da literatura Nelly Novaes Coelho 1966 FTD (SP)

Arte de contar cuentos Ada Codinez – Editado em Havana

A arte de contar histórias Otilia Chaves – –

Literatura infanto-
juvenil

Antônio d’Ávila 1967 Editora do Brasil (SP)

La enseñanza del 
linguage

F. Benedi Domingos – Labor (Barcelona)

Literatura infantil Terezinha Freire 1963 Pabaee

Psicologia da criança Arthur Jersilda – Itatiaia MG)

Continua

 37 Embora o Inep, na década de 1960, não tivesse sua sede instalada em Minas Gerais, optei por 
manter a indicação desta forma, pois é assim que consta em Farah (s.d.).
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Ensinando na escola 
primária

Hebert Klausmeier 1964 Fundo de Cultura

Las artes del lenguage en 
la escuela primaria

Secretaria de Educação 
Pública – Tegucigalpa

1960 Publicado em 
Honduras

Linguagem na escola 
elementar

Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos

– –

Poesia brasileira para a 
infância

Cassiano Nunes e Mário da 
Silva Brito

– –

Poesia na escola Alaíde Lisboa de Oliveira 1966 Bernardo Álvares (MG)

Fonte: Farah (s.d.). 

Dos 20 títulos que Farah (s.d.) relacionou em sua bibliografia, apenas 
dois são estrangeiros. Os demais são todos de autoria de professores brasi-
leiros. Entre esses títulos, assim como Coelho (1966), Farah (s.d.) relacio-
nou alguns documentos do Pabaee.

Com relação a manuais, Farah (s.d.) relaciona em sua bibliografa os se-
guintes: Compêndio de literatura infantil (1959), de Bárbara Vasconcelos de 
Carvalho; Literatura infanto-juvenil (1961), de Antônio d’Ávila; e O ensino 
da literatura (1966), de Nelly Novaes Coelho. 

O discurso sobre a literatura infantil entre 1957 e 1970

No período compreendido entre 1957 e 1970, concomitantemente à 
criação da disciplina “Literatura infantil”, das iniciativas em torno de sua 
sistematização e da publicação dos manuais aqui mencionados, a produção 
sobre literatura infantil em formato de livros, capítulos, artigos em revistas e 
jornais cresceu de forma significativa em relação ao período anterior. 

Indicativo do crescimento dessa produção se pode notar, por exemplo, 
no fato de que até 1951 tinha-se, no Brasil, apenas um livro sobre literatura 
infantil: Problemas da literatura infantil (1951), de Cecília Meireles. Depois 
de criada a disciplina “Literatura infantil”, somente no período entre 1957 
e 1970, conforme dados apresentados por Mortatti (2003),38 foram publica-

 38 Refiro-me ao documento Ensino de Língua e Literatura no Brasil: repertório documental 
republicano, que resultou do Projeto Integrado de Pesquisa de mesmo nome, coordenado por 
Maria do Rosário Longo Mortatti, entre 1999 e 2003. Nesse documento, encontram-se reuni-
das 2.025 referências de textos publicados por brasileiros entre 1874 e 2002, relativamente às 
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dos oito livros sobre o assunto. A saber: A literatura infantil de Monteiro Lo-
bato, ou comunismo para crianças (1957), de Sales Brasil; O tempo e o modo 
(1963), de Leonardo Arroyo; Interpretação da literatura infanto-juvenil 
no nordeste (1960), de Paulo Rosas; Poesia na escola: orientação didática 
(1966), de Alaíde Lisboa de (Oliveira; Literatura infantil brasileira: ensaio 
de preliminares para sua história e suas fontes (1968), de Leonardo Arroyo; 
Criança e literatura (1968), de Tereza Casassanta; Guia dos pais na escolha 
de livros para crianças: útil também a professores e administradores escola-
res (1969), de Nancy Larrick e Alcina Jorge Almeida; e Fantasia, violência 
e medo na literatura infantil (1969), de Ofélia Buisson Cardoso; 

Ainda de acordo com dados apresentados por Mortatti (2003), entre 
1957 e 1970, foram publicados, no Brasil, dez artigos sobre literatura infan-
til, em diferentes periódicos da área de Educação e de Letras. 

Em relação aos textos em jornais, em consulta a acervo digital d’O Esta-
do de S. Paulo, pude localizar quase uma centena de textos sobre literatura 
infantil, alguns dos quais publicados no formato de notícia e outros no 
formato de artigos. Também no acervo digital do jornal Folha de S.Paulo, 
localizei, referente ao período compreendido entre 1957 e 1970, quase uma 
centena de textos sobre literatura infantil.

Esses dados mostram que, após a criação da disciplina “Literatura in-
fantil”, o número de publicações nessa área cresceu bastante. Além dos ma-
nuais de ensino que aqui apresentei, outros livros, capítulos e artigos sobre 
literatura infantil foram produzidos nesse período, gerando o que Mello 
Neto (1988) denominou “primeiro surto” da produção de textos sobre esse 
gênero literário. 

Assim como se nota nos manuais de ensino que aqui apresentei, nesses 
livros, artigos em periódicos e textos em jornais publicados entre 1957 e 
1970, alguns conceitos da Psicologia, especialmente a psicologia do desen-
volvimento de base experimental, também se constituíram como base cien-
tífica em que se sustentam as argumentações em favor da literatura infantil. 

Sobre esses livros, capítulos, artigos e textos que tratam da literatura 
infantil, publicados entre 1957 e 1970, por constituírem um volume grande 

cinco linhas de pesquisa do GPHELLB. Desse total, 544 se referem à linha “Literatura infantil 
e juvenil”. Esse projeto foi desenvolvido com apoio e auxílio CNPq e auxílio Fapesp. 
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de publicações e não serem objetos centrais de análise neste livro, optei por 
não apresentá-los um a um. 

O único texto que optei por tratar de forma mais específica, apresen-
tando aspectos de sua publicação e seu conteúdo, é Literatura infantil bra-
sileira: ensaio de preliminares para sua história e suas fontes,39 de autoria de 
Leonardo Arroyo40 e publicado em 1968. A opção por apresentar esse livro 
de forma mais específica decorreu do fato de que ele foi o primeiro a propor 
uma história da literatura infantil brasileira exaustiva.

Até então, com objetivo de historiar aspectos da literatura infantil, 
havia sido publicado, no Brasil, o livro Literatura infantil (1959), de Na-
zira Salém. Como apresentei neste capítulo, esse livro aborda uma história 
da literatura infantil universal e brasileira, a fim de ser útil aos alunos dos 
Cursos Normais. 

Também nos manuais de ensino que aqui apresentei constam, em pra-
ticamente todos eles, um ou mais capítulos sobre aspectos da história da 
literatura infantil brasileira. Porém, nesses manuais são apresentadas infor-
mações básicas, com objetivo apenas de dar a conhecer o que se produziu no 
Brasil em termos de literatura infantil. 

Diferentemente do livro de Salém (1959) e dos manuais de ensino, Ar-
royo (1968) apresenta uma detalhada história da literatura infantil brasilei-
ra, lançando a tese de que sua origem se encontra na literatura e imprensa 
escolar do final do século XIX. Por essas razões, esse livro pode ser consi-
derado o primeiro sobre história da literatura infantil brasileira, elaborado, 
de fato, numa perspectiva historiográfica, com base em fontes documentais 
e com problematizações mais amplas e consistentes sobre esse assunto. Por 
isso optei por apresentá-lo de forma mais detalhada. 

 39 Estudo detalhado sobre Arroyo e o livro Literatura infantil brasileira vem sendo desenvolvido 
por Vivianny Bessão de Assis, em nível de pesquisa de doutorado, sob orientação da Profa. 
Dra. Maria do Rosário Longo Mortatti, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
da FFC-Unesp-Marília. Também sobre esse autor e esse livro, ver, especialmente, Mortatti 
(2011), texto no qual essa doutoranda se baseia para o desenvolvimento de sua pesquisa. 

 40 Nascido em São José do Rio Preto-SP, em 1918, Leonardo Arroyo iniciou a atua atuação 
profissional em 1936, como jornalista, em sua cidade natal. Depois disso, residiu por dois 
anos em Santos e, em 1940, residindo em São Paulo-SP, Arroyo passou a trabalhar junto ao 
jornal Folha de S.Paulo. Além de jornalista, Arroyo escreveu e adaptou livros de literatura 
infantil, livros sobre história e cultura da cidade de São Paulo e livros de crítica e análise 
literária. Arroyo faleceu em 13 de agosto de 1985, aos 67 anos de idade (Assis, 2014; Melo, 
1954; Coelho, 2006). 
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Literatura infantil brasileira: ensaio de preliminares para sua história 
e suas fontes, publicado pela Edições Melhoramentos (SP), foi composto 
em 248 páginas, divididas em seis capítulos. Nesse livro, para cumprir o 
propósito de produzir uma história da literatura infantil brasileira, Arroyo 
(1968) tomou como base a análise de um farto conjunto de documentos, 
livros, revistas, informações sobre autores, escritores memorialísticos, catá-
logos de editoras, textos de historiadores e obras de sociólogos e folcloristas.

Com agradecimentos a Arnaldo Magalhães de Giacomo, Decio Diegoli, 
Francisco Marins, Leão Machado, Lourenço Filho, Otacílio de Carvalho 
Lopes e Lenyra Fraccaroli. Além do agradecimento a Lourenço Filho, 
Arroyo (1968) explica que, ao tratar de literatura infantil, entende esse con-
ceito em seu sentido amplo, que designa qualquer publicação que se destina 
à criança ou que seja a ela relacionada. Nesse sentido, a literatura infantil 
é, antes de tudo, diversão e ludismo, para, somente depois de despertar o 
interesse da criança, atingir o seu segundo grau, o de educar e instruir.

Arroyo (1968) apresenta um minucioso histórico das origens e fontes 
da literatura infantil, desde a tradição oral até a literatura infantil “pro-
priamente”, de modo a destacar as diferentes fases pelas quais esse gênero 
literário passou no Brasil, até atingir o patamar de arte literária. 

No processo evolutivo da literatura infantil brasileira, Arroyo (1968) 
destaca o importante papel desempenhado pelos “velhos negros e negras” 
contadores de histórias, os quais, pela oralidade, iam transmitindo para as 
novas gerações a forma mais remota desse gênero literário. Ele destaca a 
importância da literatura escolar e da imprensa escolar e infantil, de onde 
se constituiu a chamada literatura infantil brasileira “propriamente”. Sobre 
esse aspecto, Arroyo (1968), assim como os autores de manuais de ensino, 
toma como exemplar o caso de Narizinho arrebitado, de Monteiro Lobato, 
que, em 1921, foi publicado como livro de leitura para o segundo ano do 
ensino primário e, posteriormente, passou a ser considerado o marco da 
“verdadeira” literatura infantil brasileira. 

Sobre a atribuição desse “lugar” de destaque ao livro de Monteiro Loba-
to, Arroyo (1968) considera que isso decorre do fato de que nele se encontra:

[...] o apelo à imaginação em harmonia com o complexo ecológico nacional; 
a movimentação dos diálogos, a utilização ampla da imaginação, o enrêdo, a 
linguagem visual e concreta, a graça na expressão – tôda uma soma de valores 
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temáticos e lingüísticos que renova inteiramente o conceito de literatura infantil 
no Brasil. (Arroyo, 1968, p.198) 

Arroyo (1968) também problematiza o fato de não haver, à época, uma 
crítica especializada sobre literatura infantil, o que acarretava problemas 
para que esse gênero literário tivesse seu valor reconhecido. 

O que se pode observar em relação ao livro de Arroyo (1968) é que, em-
bora ele não apresente uma concepção de literatura infantil diferente da que 
circulava, por exemplo, nos manuais de ensino, o ineditismo do modo como 
ele abordou a história desse gênero literário fez com que esse livro se tornas-
se referência nos estudos sobre literatura infantil. Antes mesmo de Arroyo 
ter publicado esse livro, em 1968, Nelly Novaes Coelho, em O ensino da 
literatura (1966), fez menção a um texto sobre literatura infantil desse autor. 

Nos manuais publicados durante a década de 1960 e que foram reedita-
dos após a publicação do livro de Arroyo (1968), em quase todos se observa 
a inclusão da referência desse livro. 

Características do ensino da literatura infantil entre 1957 e 
1970 

Tendo em vista os aspectos apresentados neste capítulo, entre 1957 e 
1970, observa-se um conjunto importante de ações e iniciativas em torno 
da instituição da literatura infantil como disciplina e da construção de um 
saber escolar correspondente. 

Após a reforma de 1957, que estabeleceu a criação dessa disciplina em 
todo o Ensino Normal paulista, as iniciativas que ocorreram no mesmo ano 
e nos subsequentes foram responsáveis por dar a conhecer, de modo mais 
ampliado, as questões sobre literatura infantil e seu ensino. Ainda que desde 
1947 se observassem ações relacionadas ao ensino desse gênero literário, a 
criação da disciplina, em 1957, motivou ações em larga escala, que resultou 
em publicações e em diversas formas de disseminação do conhecimento 
sobre esse assunto. Com isso, entendo terem sido decisivas as iniciativas 
ocorridas entre 1957 e 1970, no processo de sistematização e consolidação 
de um saber escolar sobre a literatura infantil, no Brasil. 

Logo após a promulgação da Lei que estabeleceu a criação da disciplina 
“Literatura infantil” (Lei n. 3.739, de 1957), a realização do I Curso Inten-
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sivo de Literatura Infantil e da I Semana de Literatura infantil demonstrou 
a necessidade que ainda se sentia com relação ao esclarecimento do que se 
compreendia por ensino da literatura infantil na formação de professores. 

Essa falta de compreensão transpareceu, inclusive, em normativa do De-
partamento de Educação, quando foi publicado o programa emergencial para 
a disciplina “Literatura infantil”. Na ocasião, Lourenço Filho, ao elaborar o 
anteprojeto de programa de ensino para a disciplina “Literatura infantil”, 
elenca um conjunto de críticas e de erros que continha esse programa emer-
gencial, elaborado pela Chefia do Serviço do Ensino Secundário e Normal. 

Lourenço Filho, que em 1943 havia publicado o artigo “Como aperfei-
çoar a literatura infantil” e como figura de destaque no campo educacional 
brasileiro, assumiu para si a responsabilidade de fazer sugestões para a 
elaboração dos programas de ensino definitivos para a disciplina “Lite-
ratura infantil”. Com isso, elaborou, ainda em 1957, o seu anteprojeto de 
programa para essa disciplina, o qual, como se pôde ver, foi praticamente 
replicado, em 1958, no Comunicado n. 18, que contém os programas do 
Ensino Normal.

O anteprojeto de Lourenço Filho, ainda que composto em folhas datilo-
grafadas e, depois, publicado no jornal A Gazeta, foi emblemático na defi-
nição do que se devia ensinar ao futuro professor, aluno do Curso Normal, 
a respeito da literatura infantil. Entendo que foi Lourenço Filho, por meio 
desse seu anteprojeto de programa de ensino que, de certo modo, definiu, 
no caso paulista, as diretrizes gerais do que se devia ensinar, sobre literatura 
infantil, ao futuro professor primário.

Cabe destacar que, antes de Lourenço Filho elaborar seu anteprojeto, o 
Distrito Federal já havia feito publicar um programa de ensino referente à 
disciplina “Literatura infantil”, para uso no Instituto de Educação do Dis-
trito Federal. Foi esse programa que subsidiou a elaboração dos capítulos 
sobre literatura infantil contidos nos manuais de Budin (1949) e Carneiro 
(1951). 

Conforme transcreve Budin (1949), o programa da disciplina “Literatu-
ra infantil” do Instituto de educação do Distrito Federal contém seguintes 
prescrições:

3ª. SÉRIE NORMAL
Unidade VII – LITERATURA INFANTIL
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a) Conceito de literatura infantil: seu objetivo; valor da compreensão; con-
clusões gerais;

b) A Literatura Infantil: finalidades didáticas; gêneros preferidos; requisi-
tos do livro; maneira de fichá-los; 

c) Relações da literatura folclórica com a literatura infantil. Os contos popu-
lares: origem, características, interpretação; 

d) A literatura infantil tradicional e moderna; 
e) O ensino da literatura infantil. (Rio de Janeiro apud Budin, 1949, s.p.) 

Como se pode observar, ainda que esse programa apresente alguns pon-
tos que se deviam ensinar aos futuros professores, o anteprojeto de Lou-
renço Filho apresenta-se de forma mais ampliada e detalhada. Além disso, 
alguns pontos indicados por Lourenço Filho (1957) e que foram recorren-
temente abordados nos manuais não constam nesse programa do Distrito 
Federal. São eles: estudo das origens e do desenvolvimento desse gênero 
literário, desde a tradição oral até o estudo da produção literária nacional 
contemporânea; estudo do teatro infantil e da poesia; estudo sobre organi-
zação de bibliotecas escolares; e, principalmente, estudo sobre o “ajusta-
mento” dos livros de literatura infantil ao desenvolvimento psicológico da 
criança. 

Sobre esse último aspecto, cabe destacar que, com ele, Lourenço Filho 
(1957) fez registrar no seu anteprojeto (e depois nos programas oficiais de 
ensino) a marca explícita da psicologia do desenvolvimento como base das 
discussões sobre literatura infantil.

Apesar dessa importância do anteprojeto de Lourenço Filho (1957), 
cabe destacar que, se por um lado esse anteprojeto foi decisivo na definição 
do que se devia ensinar ao futuro professor primário, foram os manuais de 
ensino, publicados a partir de 1959, os responsáveis por dar corpo, substân-
cia, ou seja, “concretizar”, aos pontos/conteúdos definidos por Lourenço 
Filho e reproduzidos nos programas oficiais de ensino. 

Em relação a esse aspecto, Compêndio de literatura infantil, de autoria 
de Bárbara Vasconcelos de Carvalho, publicado em 1959, teve lugar desta-
cado. Esse manual, por ter sido o primeiro do gênero publicado no Brasil, 
ao seguir em seus capítulos os pontos prescritos nos programas oficiais, fez 
que esses pontos fossem ganhando forma e consistência no formato de um 
saber escolar. 
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A ação desempenhada pelos manuais, de “concretizar” em forma de 
saber escolar os pontos prescritos nos programas de ensino, foi fundamen-
tal para o campo da literatura infantil. Esses manuais, em certo sentido, 
acabaram por definir uma concepção de literatura, centrada na ideia de 
recreação e instrução, que deve atender a requisitos morais, psicológicos, 
sociais e didáticos, conforme as fases do desenvolvimento psíquico infantil. 
Na medida em que descreviam como deviam ser os livros que atendiam 
aos interesses educativos, os escritores tinham que acabar se adequando 
a essas descrições, caso contrário corriam o risco de seus livros não serem 
bem vistos ou recomendados para uso nas escolas primárias paulistas (e 
brasileiras). 

Com isso, observa-se que os manuais publicados entre 1957 e 1970 são 
muito semelhantes do ponto de vista de seus conteúdos. Algumas questões 
são recorrentes e unânimes em todos os manuais, como: a origem da lite-
ratura infantil associada à tradição oral; a ideia de que a literatura infantil 
“propriamente” somente se iniciou no século XIX; a menção ao nome de 
Lobato (especialmente por causa de Narizinho arrebitado) como o grande 
escritor brasileiro não só para crianças; a categorização dos livros por faixa 
etária e de acordo com o desenvolvimento psíquico infantil; a definição da 
literatura infantil com instrumento de diversão e educação; e a associação 
entre literatura infantil e folclore como algo que interessa às crianças. 

Em relação ao que se pode considerar como as “fontes teóricas” nas 
quais os autores desses manuais se ampararam, observa-se, pelas sínteses 
apresentadas neste capítulo, uma forte recorrência de títulos estrangeiros. 
Somente nos manuais publicados mais ao final da década de 1960 é que se 
observa que esses títulos estrangeiros foram deixando de constar nas biblio-
grafias dos manuais. 

Além disso, nota-se na bibliografia dos manuais publicados entre 1957 
e 1970 que, na maior parte, os títulos indicados não se referem especifica-
mente à literatura infantil. Tratam-se de títulos sobre ensino da leitura, da 
linguagem ou de outros aspectos mais amplos da educação e da Psicologia. 
Os únicos textos específicos sobre literatura infantil que constam em quase 
todas as bibliografias desses manuais são: o livro de Jesualdo, La literatura 
infantil (1955); e o manual de Bárbara Vasconcelos de Carvalho, Compêndio 
de literatura infantil (1959). 
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Isso possibilita afirmar, por exemplo, que a influência do pensamento de 
Jesualdo Sosa foi balizadora na formulação das “concretizações” do ensino 
da literatura infantil no estado de São Paulo. O seu ponto de vista “psicológi-
co” sobre a literatura infantil se tornou a principal teoria compendiada pelos 
autores de manuais brasileiros. Juntamente com esse livro, o manual de Bár-
bara Vasconcelos de Carvalho, por ter sido o primeiro a propor uma “con-
cretização” mais aprofundada para o ensino da literatura infantil no Brasil, 
embora fosse um manual, também acabou “funcionando” como um livro 
teórico para os autores dos demais manuais publicados entre 1957 e 1970. 

Um aspecto que cabe destacar sobre o conjunto das iniciativas relacio-
nadas à literatura infantil e seu ensino, entre 1957 e 1970, é que o tom de crí-
tica contra a chamada “má” literatura infantil, em especial aos quadrinhos 
e às narrativas de aventuras “gangsterianas”, se arrefeceu em relação às 
décadas anteriores. Como se pôde ver nos capítulos anteriores, até meados 
da década de 1950, observava-se um forte movimento em defesa do contro-
le e da fiscalização dos livros que eram publicados. E a principal alegação 
para isso eram as cenas de violência e crime representadas nos quadrinhos 
e em alguns tipos de narrativas de aventuras. Entendo que essa situação 
esteja associada ao fato de que os textos publicados até o final da década de 
1940 foram produzidos no contexto da 1ª e da 2ª Guerras Mundiais, quan-
do as questões da violência e dos gangsters, por exemplo, eram vistas pelos 
estudiosos da literatura infantil como incentivadoras da moral propícia a 
guerras e conflitos. No caso dos manuais publicados a partir de 1957, por se 
tratar de período mais distanciado da 2ª Guerra Mundial, a questão da vio-
lência ou dos “gangsters” foi relativizada, não sendo considerada prejudicial 
à formação moral da criança. Pelo contrário, alguns autores, como d’Ávila 
(1961), afirmam que livros com cenas de crime ou de violência não incitam 
práticas semelhantes, porque o professor iria orientar as leituras de modo 
que os alunos pudessem perceber a moral adequada dos livros. 

Outro aspecto que cabe destacar é o relativo ao volume de iniciativas e 
publicações em favor do ensino da literatura infantil na formação de profes-
sores. Se até 1957 o que se tinha no Brasil destinado ao ensino da literatura 
infantil eram apenas os capítulos contidos nos manuais de Budin (1959), 
Carneiro (1951) e d’Ávila (1954), entre 1957 e 1970 passou-se a ter: cinco 
manuais específicos para esse ensino, um manual com capítulo também 
destinado a esse ensino, um livro decorrente de um curso sobre literatura 
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infantil e um livro sobre história da literatura infantil adaptado aos progra-
mas do Ensino Normal. 

A criação da disciplina “Literatura infantil” no Ensino Normal paulista 
foi motivadora de publicações nessa área, dando volume à produção nacio-
nal no campo da literatura infantil. Essa afirmação é confirmada por Mello 
Neto (1988), que ao fazer estudo dos textos sobre literatura infantil publica-
dos na década de 1950 afirma que as publicações decorrentes da “ligação” 
da literatura infantil com a Escola Normal foram responsáveis por gerar 
uma vasta produção, que ele considera ter sido o primeiro “surto” de textos 
sobre esse gênero literário. 

Nesse sentido, ainda que a legislação, sobretudo no início da década de 
1960, indique certa oscilação do ensino da literatura infantil na formação de 
professores, é possível dizer que as ações desempenhadas entre 1957 e 1970 
foram responsáveis por sistematizar e consolidar o ensino da literatura e, 
por conseguinte, construir um saber escolar específico sobre esse gênero 
literário. Foi nesta inter-relação entre a criação da disciplina, a realização de 
atividades em torno de seu esclarecimento, a elaboração dos programas de 
ensino e a publicação dos manuais de ensino que se formou todo um apara-
do organizado, sistematizado com relação à literatura infantil e seu ensino 
na formação de professores. 




