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4 
o ensino dA literAturA infAntil e os 

novos modelos de cursos de formAção de 
professores: A consolidAção de um cAmpo 

de ensino, estudos e pesquisA (1971-2003)

A Habilitação Específica de 2º Grau para o Magistério 

No início da década de 1970, no auge da ditadura militar brasileira, os 
diferentes níveis de ensino existentes no país passaram por importante re-
formulação. De acordo com Campos (1987), as mudanças ocorridas nesse 
período decorreram da crise da educação nacional no final da década de 
1960, que levou o governo federal a reestruturar todo o sistema de ensino 
brasileiro no início dos anos 1970. 

Nesse período, segundo Souza (2008), o então presidente do Brasil, 
Emílio Garrastazu Médici, constituiu um grupo de trabalho no âmbito do 
Ministério da Educação, que tinha a responsabilidade de estudar e apre-
sentar diretrizes para reformar a educação primária, secundária e colegial 
do país. Dessa situação, decorreu a promulgação da Lei n. 5.692, de 11 de 
agosto de 1971, que “[...] foi aprovada em regime de urgência, prescin-
dindo da discussão com a sociedade civil desmobilizada e silenciada pelo 
regime autoritário” (Souza, 2008, p.266). 

A Lei n. 5.692, de 1971, fixou as diretrizes para o ensino de 1º e 2º graus, 
que, mais do que mudar simplesmente a nomenclatura escolar, significou 
mudanças importantes no ensino elementar e médio, em esfera nacional. 
Entre essas mudanças, destacam-se: a ampliação da escolaridade obrigató-
ria para oito anos (ensino de 1º grau), tentativa de eliminação da dualidade 
do sistema educacional e unificação do ensino secundário e técnico no ensi-
no de 2º grau, entre outros. 
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Conforme explica Souza (2008):

[...] a mudança de nomenclatura visava a descontruir a estrutura educacio-
nal sedimentada ao longo do século XX, imprimindo uma nova orientação e 
substituindo os sentidos simbólicos consagrados em torno do ensino primário, 
secundário e técnico e suas instituições características – os grupos escolares, os 
ginásios, os colégios com os cursos clássicos e os científicos, os ginásios indus-
triais etc. (p.267) 

Em decorrência dessas mudanças, os cursos de formação de professores 
foram diretamente afetados com a promulgação da Lei n. 5.692, de 1971, 
pois, ao fixar novas diretrizes e bases para o antigo ensino primário e secun-
dário, dando criação ao ensino de 1º e 2º graus, essa Lei tornou incompatí-
veis os antigos Cursos Normais com o novo modelo de educação elementar 
e média do país. Dessa forma, coerentemente com a fixação do ensino de 1º 
e 2º graus, a Lei n. 5.692, de 1971, estabeleceu o seguinte com relação aos 
cursos de formação de professores:

Art. 29. A formação de professores e especialistas para o ensino de 1º e 2º 
graus será feita em nível que se elevem progressivamente, ajustando-se as dife-
renças culturais de cada região do País, e com orientação que atenda aos objeti-
vos específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de estudo 
ou atividades e às fases de desenvolvimento dos educandos. 

Art. 30 Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério:
a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; 
b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau supe-

rior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau, obtida em 
curso de curta duração; 

c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso 
superior de graduação correspondente a licenciatura plena. (Brasil, 1971, s.p.) 

Com essas alterações, a Lei n. 5.692, de 1971, foi responsável pela 
extinção do Ensino Normal em todo o país e, consecutivamente, com a 
extinção das antigas Escolas Normais e Institutos de Educação. Essas ins-
tituições foram, gradativamente, sendo transformadas em escolas de 1º e 2º 
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graus e o Ensino Normal foi substituído pelo Ensino de 2º grau, de caráter 
profissionalizante. 

No caso do estado de São Paulo, a adequação à Lei n. 5.692, de 1971, 
iniciou-se apenas em 1974, com a Deliberação CEE n. 20, que estabeleceu 
a instalação da HEM com duração de quatro anos. Em 1975, o então De-
partamento de Ensino Secundário e Normal do estado de São Paulo publi-
cou o Comunicado n. 4, de 21 de janeiro, no qual constam as sugestões de 
currículo para a HEM. 

De acordo com Gatti e Rovai (1977, p.10), “[...] enquanto não se im-
plantou [no estado de São Paulo] a Lei nº 5.692, continuou vigorando, em 
termos curriculares, para a rede oficial de ensino, a organização prevista 
pela Resolução CEE n. 36/68”. 

Com o Comunicado n. 4, de 1975, o currículo da HEM ficou organizado 
em duas áreas: “Educação Geral” e “Formação Especial Predominante-
mente sobre a Educação”. As disciplinas relativas à área “Educação Geral” 
eram organizadas em: “Núcleo comum”, definidas conforme Resolução 
8/71, do Conselho Federal de Educação (CFE); e as estabelecidas pelo 
artigo 7º, da Lei n. 5.692, de 1971. A área “Formação Especial Predomi-
nantemente sobre a Educação” era organizada em: “Mínimos profissiona-
lizantes”, que se subdivide em “Fundamentos da educação”, “Didática” e 
“Parte diversificada”. 

As disciplinas do “Núcleo comum” dos currículos da HEM, definidas 
conforme a Resolução CFE n. 8/71 eram as seguintes: “Língua portugue-
sa”, “História”, “Geografia”, “OSP.B1”, “Matemática”, “Ciências físicas e 
biológicas” (São Paulo, 1975). 

As disciplinas do “Núcleo comum” dos currículos da HEM, estabele-
cidas pelo artigo 7º, da Lei n. 5.692, de 1971, eram: “Educação artística”, 
“Educação física”, “Educação moral e cívica”, “Programas de saúde” e 
“Ensino religioso” (São Paulo, 1975). 

As disciplinas estabelecidas para o currículo da HEM como “Mínimo 
profissionalizante”, da parte “Fundamentos da educação”, eram: “Psico-
logia aplicada à educação”, “Sociologia aplicada à educação”, “História da 
educação e educação brasileira”, “Filosofia da Educação”, “Biologia aplica-

 1 A disciplina “Organização Social e Política do Brasil” aparece nos documentos oficiais como 
“OSPB”. 
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da à educação”. As disciplinas estabelecidas para o currículo da HEM como 
“Mínimo profissionalizante”, da parte “Didática”, eram “Metodologia do 
ensino”, “Prática do ensino” e “Estrutura e funcionamento do ensino de 1º 
grau” (São Paulo, 1975). 

As disciplinas da parte “Diversificada” do currículo da HEM, estabe-
lecidas pela Deliberação 18/72, do Conselho Estadual de Educação de São 
Paulo (CEE) eram “Psicologia”, “Sociologia”, “Técnicas de avaliação do 
rendimento escolar”, “Estatística aplicada”, “Recreação e jogos” e “Técni-
cas audiovisuais de educação” (São Paulo, 1975). E as disciplinas da parte 
“Diversificada” do currículo da HEM, estabelecidas pelo Parecer 45/72, 
do Conselho Federal de Educação CFE), eram “Estudos sociais”, “Reda-
ção e expressão”, “Matemática aplicada” e “Língua portuguesa e literatura 
infantil” (São Paulo, 1975). 

Como se pode observar, a disciplina “Língua portuguesa e literatura in-
fantil” passou a integrar o conjunto das disciplinas da “Parte diversificada” 
do currículo, estabelecido pelo Conselho Federal de Educação. Isso possi-
bilita presumir que, além do estado de São Paulo, outros estados passaram 
a oferecer essa disciplina na formação de professores.

Ainda em relação ao currículo estabelecido para a HEM, Gatti e Rovai 
(1977) consideram que, “[...] afora algumas modificações de nomenclatura 
de disciplinas, tem o mesmo elenco recomendado para as escolas normais 
em 1957 [...]” (p.11). Segundo elas, essa reorganização não implicou gran-
des mudanças no modo como o currículo já havia sido definido na “Refor-
ma de 1968” (Gatti; Rovai, 1977).

Especificamente sobre a disciplina “Língua portuguesa e literatura in-
fantil”, ficou sugerido pelo Comunicado n. 4, de 1975, que ela comporia a 
grade curricular da 3ª e 4ª séries da HEM, com carga horária de duas horas-
-aulas semanais. 

Em continuidade à implantação da HEM, em 1976, foi promulgada a 
Deliberação CEE n. 21, que instituiu na HEM paulista o “aprofundamento 
de estudos”, reservado à 4ª série dessa habilitação. De acordo com essa De-
liberação, os aprofundamentos se organizavam da seguinte forma:

Artigo 7º – Na quarta série, o currículo será organizado de forma a permitir 
a opção do aluno por uma das seguintes áreas:

a) Ensino de 1ª e 2ª séries do 1º grau;
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b) Ensino de 3ª e 4ª séries, do 1º grau;
c) Magistério na pré-escola. (São Paulo, 1979, p.200) 

Mesmo com esse conjunto de ações para implantação da HEM em São 
Paulo, Leite e Savi (1980) afirmam que “[...] constatou-se [à época], a 
insuficiência dos sistemas de ensino para instalarem e manterem as habili-
tações profissionais” (p.7). Por isso, em 1987, na Indicação CEE n. 15/87, 
o relator do Conselho Estadual de Educação, Arthur Fonseca Filho, fez a 
seguinte observação:

Já se tornou lugar comum criticar a formação de professores das séries iniciais do 1º 

grau. Os meios de comunicação estão repletos dessas críticas, principalmente no período 

que sucede à realização de concursos públicos a que esses profissionais se candidatam. 

[...] Há um consenso de que a escola vem habilitando professores sem as condições para 

assumir as relevantes funções de ensinar as crianças, sem que estejam em condições de 

realizar a tarefa. E a culpa, conforme se acredita, é da estrutura sobre a qual se assenta 

essa habilitação de 2º Grau. 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, juntando-se a essas críticas, atra-

vés do Ofício GS 5.710/85 de 11/9/85, encaminha expediente da CENP, com proposta 

para Reformulação da Habilitação Específica de 2º grau para o Magistério. (São Paulo, 

1987, s.p.) 

Ainda em 1987, a HEM passou por uma reformulação no estado de 
São Paulo, por meio da Deliberação CEE n. 30/87. O currículo dessa ha-
bilitação passou a ser organizado em “Parte Comum” e “Parte diversifi-
cada”. Na “Parte Comum”, não houve alterações das disciplinas fixadas. 
Na “Parte diversificada”, foi estabelecido que algumas disciplinas podiam 
ser de escolha das próprias escolas, visando atender às necessidades espe-
cíficas da formação dos professores de cada localidade. Por ser a disciplina 
“Literatura infantil” integrante da “Parte diversifica” do currículo, a sua 
inserção na HEM ficou a critério de cada instituição que oferecia esse curso. 

Pelas matrizes curriculares2 a que tive acesso, pude observar que a dis-
ciplina “Literatura infantil” continuou a ser ministrada até, pelo menos, 

 2 A partir da década de 1970, os documentos nos quais consta a indicação de cada disciplina 
que compunha o currículo da HEM e a respectiva carga horária de cada disciplina recebera a 
denominação “Matrizes curriculares”. 
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1995, em diferentes cidades do estado de São Paulo, como Araraquara, 
Tupã, Botucatu, Rio Claro e Jaú. 

A HEM se manteve em funcionamento no estado de São Paulo até mea-
dos da década de 1990, quando, gradativamente, foi extinta. O fechamento 
definitivo da HEM se deu a partir de 1996, quando foi promulgada a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que reorganizou todo o sistema de ensino brasileiro, fixando: o 
Ensino Fundamental, de oito anos, em substituição ao Ensino de 1º Grau; e 
o Ensino Médio, de três anos, em substituição ao Ensino de 2º grau. 

Prescrições para o ensino da literatura infantil na HEM

Em decorrência da implantação da HEM no estado de São Paulo, a 
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas do Estado de São Paulo 
(Cenp),3 órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação e responsável 
pela elaboração de documentos relativos ao currículo, publicou, no ano de 
1981, o documento Habilitação Específica de 2º Grau para o Magistério: 
guias curriculares para a parte diversificada da formação especial. Nesse 
documento, a Cenp apresenta as sugestões metodológicas relativas às dis-
ciplinas “Estatística Aplicada”, “Técnicas de Avaliação do rendimento 
escolar” e “Literatura infantil”. 

Em relação à disciplina “Literatura infantil”, o guia curricular foi ela-
borado pela professora Zélia de Almeida Cardoso,4 com o objetivo de apre-
sentar “[...] sugestões para a elaboração de um planejamento de curso que 
[...] serão úteis para o desenvolvimento desse componente curricular” (São 
Paulo, 1981, p.9). Esse guia compreende 23 páginas, de um total de 54, e 
está organizado em: introdução, objetivos, conteúdos programáticos, pro-

 3 No ano de 1976, foi promulgado, no estado de São Paulo, o Decreto n. 7.510, de 1976, que 
reorganizou a Secretaria de Estado da Educação. A partir dessa reorganização, passou a constar 
no organograma da Secretaria a criação da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 
(Cenp) como órgão responsável por elaborar, executar e normatizar os currículos. Além disso, 
era função da Cenp desenvolver estudos para melhoria dos materiais metodológicos. 

 4 Zélia de Almeida Cardoso nasceu em julho de 1934, graduou-se em Letras Clássicas em 
1957, pela Universidade de São Paulo (USP), doutorou-se também em Letras Clássicas em 
1976 e obteve o título de Livre-docente em Literatura Latina em 1984. Desde 1976 atua 
como professora do curso de Letras da USP, na área de literatura latina. 
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cedimentos, sugestões para a elaboração de um plano de ensino de literatu-
ra infantil, sugestões para elaboração de um cronograma, sugestões para o 
planejamento de pesquisa programada para o primeiro bimestre, sugestões 
para a escolha de textos teóricos que poderão ser lidos pelos alunos para 
posterior análise, sugestões para a escolha de textos literários infantis que 
poderão ser recomendados e analisados em curso de literatura infantil e 
sugestões bibliográficas. 

Diferentemente de como eram organizados os antigos programas do 
Ensino Normal, os guias curriculares são mais amplos, pormenorizados e 
diretivos no que se refere à organização de cada disciplina da HEM. Nos 
programas do Ensino Normal o habitual era apenas conter a indicação dos 
pontos a serem estudados ao longo de um ano letivo em cada matéria/disci-
plina, ao passo que os guias curriculares prescrevem, desde os objetivos de 
cada disciplina, até os procedimentos metodológicos e bibliografia a serem 
adotados pelos professores. 

De acordo com o guia curricular para a disciplina “Literatura infantil”, 
a justificativa para a inserção dessa disciplina no currículo da HEM se re-
laciona ao fato de que os professores, ao longo de sua atuação, tinham a seu 
cargo a formação da criança rodeada pelos meios de comunicação e pelos 
“afazeres” e “entretenimentos”, os quais a “desviam” do estudo escolar. 
Explica-se que por ser o livro escolar, à época, um mero objeto dos trabalhos 
escolares, o ensino da literatura infantil na HEM se justificava pela necessi-
dade de preparar os professores para ampliar a “força educativa” do livro. 

Conhecendo o essencial sobre a importância da literatura para a infância, 
sobre a motivação que sempre levou o adulto a despertar nas crianças o gosto 
pela leitura, sobre a atualidade nacional e mundial, em termos de livros infantis 
e sobre os requisitos fundamentais das obras literárias para crianças, o profes-
sorando, que se prepara para exercer o magistério na pré-escola e nas quatro 
primeiras séries do primeiro grau, estará em condições de desenvolver, nas 
crianças, hábitos de leitura que poderão acompanhá-las por toda a vida. Tem 
essa finalidade o programa proposto. (São Paulo, 1981, p.31-32) 

Com base nessas justificativas e finalidade do ensino da literatura infan-
til, são apresentados os objetivos da disciplina “Literatura infantil”: refletir 
sobre o conceito de literatura infantil; problematizar as funções da literatu-
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ra infantil; dar informações a respeito dos gêneros literários mais usuais na 
literatura infantil; apresentar um panorama da literatura infantil, no Brasil 
e no mundo; apresentar os requisitos exigidos num livro de literatura infan-
til; e dar condições para que o professor possa analisar e criticar os livros de 
literatura infantil (São Paulo, 1981). 

Para a consecução desses objetivos, os conteúdos programáticos5 defini-
dos para a disciplina “Literatura infantil” se organizam em quatro unida-
des. Na “Unidade I”, intitulada “A literatura infantil: conceito e função; os 
gêneros literários e a criança”, prescrevem-se os seguintes conteúdos: 

1.1 Conceito de literatura infantil
1.1.1 O conceito de literatura e a literatura infantil.
1.1.2 A natureza da obra literária para crianças: elementos essenciais do 

texto; adequação do texto à faixa etária da criança; elaboração estética do texto. 
1.1.3 Formas embrionárias da literatura infantil; a literatura oral; a litera-

tura infantil e o folclore. 
1.2 Função da literatura infantil.
1.2.1 A função estética do texto literário
1.2.2 As funções subsidiárias da literatura infantil: função didático-infor-

mativa; função moralizante; função lúdica. 
1.3 Os gêneros literários e a infância. 
1.3.1 A poesia vinculada à música (cantigas de embalar e de roda, cantigas 

infantis, canções folclóricas e populares, hinos escolares e patrióticos); a poesia 
infantil propriamente dita. 

1.3.2 A narrativa infantil: características.
1.3.3 O teatro infantil: características.
1.3.4 A integração texto-imagem em formas mistas de narrativa para a 

infância. (São Paulo, 1981, p.33) 

Na “Unidade II”, intitulada “História da literatura infantil”, prescre-
vem-se os seguintes conteúdos: 

 5 Em substituição ao termo “pontos”, que designava quais eram os assuntos a serem tratados 
e desenvolvidos no âmbito de uma disciplina, os documentos da HEM passaram a utilizar a 
expressão “conteúdo programático”. 
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2.1 O acesso da criança ao texto literário na antigüidade e na Idade Média. 
2.2 A literatura infantil nos séculos XVI, XVII e XVIII. 
2.2.1 A obra de Perrault. 
2.2.2 Rousseau e a literatura infantil.
2.2.3 A pseudo-literatura infantil de Swift e Defoe. 

2.3 A literatura infantil no século XIX
2.3.1 Os contos de fada: Andersen Grimm.
2.3.2 Literatura surrealista e ficção científica: Lewis Carrol e Júlio Verne. 

2.4 A literatura infantil no século XX. 
2.4.1 Novas experiências na elaboração do texto. As revistas infantis. 
2.4.2 O livro e o desenvolvimento tecnológico: o disco, o rádio, o cinema e a 

televisão a serviço da literatura infantil. (São Paulo, 1981, p.33-34) 

Na “Unidade III”, intitulada “A literatura infantil no Brasil”, prescre-
vem-se os seguintes conteúdos: 

3.1 Nascimento e desenvolvimento da literatura infantil no Brasil. 
3.2 Os “pioneiros” da literatura infantil: Alberto Figueiredo Pimentel, 

Olavo Bilac, Coelho Neto. 
3.3 O mundo literário brasileiro e a literatura infantil: as obras infantis de 

Manuel Bandeira, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, José Lins do 
Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Clarice Lispector, Cecília Meireles, Viní-
cius de Moraes, Correia Júnior, Osman Lins, Francisco Marins. 

3.5 Autores especializados em literatura infantil. 
3.5.1 A poesia de Zalina Rolim e Estórgio Wanderley. 
3.5.2 A narrativa de Thales Castanho de Andrade, Ofélia e Nerbal Fontes, 

Lúcia Machado de Almeida, Gondim da Fonseca, Malba Tahan, Viriato Cor-
reia e outros. 

3.5.3 O teatro de Maria Clara Machado. 
3.6 A literatura infantil brasileira na atualidade: polêmica e perspectivas. 

(São Paulo, 1981, p.34). 

Na “Unidade IV”, intitulada “A literatura infantil e a criança brasilei-
ra”, prescrevem-se os seguintes conteúdos: 
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4.1 Características da criança brasileira. 
4.2 O acesso da criança às formas auditivas e verbovisuais de comunicação 

de massa: o rádio e o disco; o cinema e a televisão; as revistas. 
4.3 O livro infantil no Brasil
4.3.1 O livro didático e o livro recreativo. 
4.3.2 Aspecto material do livro infantil: formato, encadernação, paginação, 

ilustração, colorido, configuração tipográfica. 
4.3.3 Aspecto literário do livro infantil: conteúdo e linguagem. 

4.4 Bibliotecas escolares e bibliotecas infantis. 
4.4.1 Organização
4.4.2 Programação de atividades. (São Paulo, 1981, p.34-35) 

Como “procedimentos” para o desenvolvimento desses conteúdos pro-
gramáticos, recomenda-se que o professor tome cuidado para não realizar 
aulas apenas expositivas. O ideal era que “[...] as aulas assumissem a forma 
de diálogo ou discussão, tomando-se como ponto de partida o conhecimen-
to do próprio aluno” (São Paulo, 1981, p.35). 

Ainda como “procedimentos”, além das aulas no formato de diálogo ou 
discussão, recomenda-se que o professor adote outras estratégias, como: 
exposição oral feita por alunos ou por grupos de trabalhos, debates, seminá-
rios, painéis, júris, análise de livros, realização de atividades “extraclasse” e 
participação em palestras e peças teatrais. 

Também é apresentado nesse guia curricular um conjunto de sugestões 
para a elaboração de um plano de ensino de literatura infantil, a elaboração 
de um cronograma de trabalho e o desenvolvimento de pesquisa, como ati-
vidade prática das aulas sobre literatura infantil. 

A fim de subsidiar as aulas de literatura infantil e as discussões que nela 
se preveem, são apresentadas nesse guia a relação de “[...] textos teóricos 
que poderão ser lidos pelos alunos para posterior análise em classe” (São 
Paulo, 1981, p.47). A sugestão desses textos está organizada por 16 “assun-
tos”, os quais correspondem aos aspectos a serem estudados, conforme os 
conteúdos programáticos prescritos nesse guia curricular. Os livros suge-
ridos para esses 16 “assuntos” são: Problemas da literatura infantil (1951), 
de Cecília Meireles; Compêndio de literatura infantil (1959), de Bárbara 
Vasconcelos de Carvalho; Curso de literatura infantil ([1958]), de Antenor 
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Santos de Oliveira; A literatura infantil (1978), de Jesualdo Sosa; e A litera-
tura e o rádio (1956), de C. Holzamer. 

Para cada “assunto”, é recomendada a leitura de parte desses livros ou, 
em algumas situações, a leitura na íntegra. 

Além dos livros “teóricos”, são sugeridos livros de literatura infantil, 
que poderão ser objeto de análise no que se refere às atividades práticas. 

Para concluir, esse guia curricular contém as sugestões bibliográficas, 
divididas em “Bibliografia básica” e “Bibliografia complementar”. Na 
“Bibliografia básica”, são indicados os seguintes livros: Compêndio de li-
teratura infantil (1959), de Bárbara Vasconcelos de Carvalho; Literatura 
infantil: história, teoria e análise (1981), de Nelly Novaes Coelho; A litera-
tura infantil (1978), de Jesualdo Sosa; e Curso de literatura infantil (1958), 
organizado por Antenor Santos de Oliveira. 

Na “Bibliografia complementar”, são indicados 22 textos, que apresen-
to no Quadro 15. 

Quadro 15 – Relação de textos e respectivos autores que constam na “Bibliografia complemen-
tar” do documento Habilitação específica de 2º grau para o magistério: guias curriculares para a 
parte diversificada do currículo (1981)

Título Autor Ano Editora 
Evolução mental da criança Hans Aebli 1975 Vozes (RJ)

Criança é criança: literatura 
infantil e seus problemas

Maria Lúcia Amaral 1975 Vozes (RJ)

História em quadrinhos Zilda Augusto 
Anselmo

1976 Vozes (RJ)

“A nova função do livro 
escolar” (In: A educação e 
seus problemas)

Fernando de 
Azevedo

1953 Melhoramentos (SP)

“A renovação educacional e 
o livro”

Fernando de 
Azevedo

1953 Melhoramentos (SP)

“As bibliotecas e os 
laboratórios”

Fernando de 
Azevedo

1953 Melhoramentos (SP)

Histórias e lendas J. P. Bayard 1957 Difusão Europeia do Livro 
(SP)

A psicanálise dos contos de 
fadas

Bruno Bettelheim 1979 Terra e Paz (RJ)

El arte y el niño M. Braunschvig 1914 s.n. (Madri)

A linguagem dos quadrinhos Moacy Cirne 1971 Vozes (RJ)

Continua
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Para ler o quadrinho Moacy Cirne 1975 Vozes (RJ)

Como se organiza e se 
administra uma biblioteca

M. N. A. Floresi 1951 Companhia Editora Nacional 
(SP)

Como incentivar o hábito de 
leitura

Cypriano Guariglia 1975 Cultrix (SP)

A criança e o rádio C. Holzamer 1956 Paulinas (SP)

O livro na educação A. Kruger 1956 Paulinas (SP)

Literatura oral para infância e 
juventude

Henriqueta Lisboa 1968 Cultrix (SP)

Poesia para infância e 
juventude

Henriqueta Lisboa s.d. Ed. Ouro (SP)

Teatro na escola Olga Obry s.d. Melhoramentos (SP)

Arte de ler e contar histórias Malba Tahan 1966 Conquista (RJ)

Histoire de la litterature 
enfantine

Jean de Trigon 1950 Hachette (Paris)

Library Service for Children E. L. Power 1930 American Library 
Association (Chicago)

Los juegos de los niños F. Queyrat 1926 s.n. (Madri)

Fonte: São Paulo (1981). 

Como se pode observar no Quadro 15, embora a bibliografia complemen-
tar indicada nesse guia curricular apresente textos que indiquem proximidade 
com a concepção de ensino de literatura infantil disseminada no Ensino Nor-
mal, alguns textos dão indícios da incorporação de novas perspectivas, não 
necessariamente opostas às que se tinham. Esse é o caso, por exemplo, da apro-
priação das contribuições da Psicanálise nos estudos sobre literatura infantil. 

De qualquer modo, na bibliografia complementar desse guia curricular 
permanecem livros que se referem aos temas que se haviam tornado recorren-
tes nos estudos sobre literatura infantil na formação de professores, tais como: 
poesia e teatro infantil; desenvolvimento mental/psicológico da criança; con-
tação de histórias; quadrinhos; e organização de bibliotecas escolares/infantis. 

Os planos para o ensino da literatura infantil elaborados 
por professores da HEM

Ainda no âmbito das mudanças ocorridas em decorrência da implan-
tação da HEM no estado de São Paulo, a partir da década de 1970, com a 
extinção do Ensino Normal e, consequentemente, toda a legislação que o 
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regulamentava, esse novo modelo de formação de professores passou a ter 
como uma de suas características a orientação de que os professores elabo-
rassem seus planos de ensino, a fim projetar o trabalho a ser desenvolvido 
ao longo do ano letivo. 

Foi por essa razão que, no início da década de 1980, os órgãos oficiais 
ligados à Secretaria de Estado da Educação de São Paulo se empenharam na 
elaboração dos guias curriculares, visando orientar os professores na prepa-
ração de seus planos de ensino. 

Esses planos de ensino, resultantes do processo de planejamento es-
colar, organizam-se, geralmente, em objetivos, conteúdos programáticos, 
procedimentos metodológicos, avaliação e bibliografia. Por serem um tipo 
de documento que se caracteriza pelo uso pessoal, elaborado pelo próprio 
professor, esses planos de ensino não circulavam, o que incorreu na sua 
pouca preservação nas escolas. 

Apesar disso, tive acesso a alguns planos relativos à disciplina “Litera-
tura infantil”, que foram elaborados entre as décadas de 1970 e 1990. 

No período relativo à década de 1970, tive acesso a dois planos de ensi-
no, ambos elaborados para o ano letivo de 1975, para uso no ainda denomi-
nado Instituto de Educação “Álvaro Guião”, em São Carlos-SP. 

O primeiro desses planos data de 20 de março de 1975 e foi elaborado 
pela professora Maria Carolina Loureiro. Ele refere-se à 3ª série da discipli-
na “Português”, do “Curso Normal”6.

Com relação aos objetivos, conteúdos programáticos, procedimentos e 
avaliação indicados nesse plano, todos estão divididos em três partes: gra-
mática, literatura infantil e redação e ortografia. Na parte específica sobre 
literatura infantil, consta o seguinte:

II – LITERATURA INFANTIL
OBJETIVOS EDUCACIONAIS 
– o aluno deverá adquirir condições para orientar leituras nas séries iniciais 

do 1º grau; 
– o aluno deverá adquirir condições para orientação e direção de grupos para 

dramatização infantil, declamação, coros falados; 
OBJETIVOS OPERACIONAIS

 6  Mantive a denominação “Curso Normal”, porque é assim que consta nesse plano de ensino. 
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– conceituar literatura infantil. 
– determinar as origens da literatura infantil. 
– caracterizar a literatura infantil. 
– enumerar os iniciadores e os grandes vultos da literatura infantil mundial. 
– ler obras expressivas da literatura infantil. 
CONTEÚDO
1º PERÍODO
– conceito de literatura infantil; 
– origem da literatura infantil. A tradição oral. 
– origem histórica da literatura infantil. 
2º PERÍODO
– a literatura infantil intencionalmente infantil – Perrault, Fénelon, La 

Fontaine. 
3º PERÍODO
– a literatura infantil do séc. XIX – Hans Christian Andersen, Grimm; 
4º PERÍODO
– a literatura infantil do séc. XIX aos nossos dias: Collodi, Edmondo de 

Amicis, Charles Dickens, Matheu Barrie, Lewis Carrol, Mark Tuvon, Antoine 
Exupéry, Júlio Verne. 

ESTRATÉGIAS
– Pesquisa individual do aluno sob orientação do professor; 
– Exposição do professor; 
– Trabalho em equipe; 
– Estudo dirigido; 
– Atividades extra-classe: leitura e análise de livros infantis
AVALIAÇÃO
– provas objetivas e subjetivas. 
– seminários. 
– trabalhos em grupo. (Loureiro, 1975, f. 3-4) 

Ainda que a forma de organização dos planos de ensino seja diferente 
dos documentos que até então prescreviam o ensino da literatura infantil, 
em comparação aos pontos que se prescreviam nos programas do Ensino 
Normal, esse plano não apresenta mudanças. Permaneceram os assuntos 
até então recorrentes no ensino da literatura infantil, como aspectos da ori-
gem e desenvolvimento desse gênero literário e sua conceituação. 
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Também com data de 1975, localizei o plano datado de 24 de março, de 
autoria das professoras Heleny Catharina Fraige Acujaro e Rosa Jorge Ba-
tarce. Conforme consta nesse plano, ele se refere à disciplina “Português”, 
do 4º ano do curso de “Educação”.7

Assim como no plano anterior, esse também tem os elementos que o 
compõem (objetivos, conteúdos programáticos, estratégias e avaliação) di-
vididos em três partes: gramática, literatura infantil e a redação e ortografia. 
Na parte específica sobre literatura infantil, consta o seguinte:

B – LITERATURA INFANTIL
B1 – OBJETIVOS EDUCACIONAIS
– O aluno deverá adquirir condições para orientar leituras nas séries iniciais 

do 1º grau; 
O aluno deverá adquirir condições para orientação e direção de grupos para 

dramatização infantil, declamação, coros falados; 
B2 – OBJETIVOS INSTRUCIONAIS
– Enumerar os iniciadores e precursores da literatura infantil no Brasil; 
– Caracterizar a obra de Monteiro Lobato, grande vulto da literatura infan-

til brasileira; 
– Caracterizar a poesia infantil; 
– Caracterizar o teatro para crianças; 
– Enumerar os requisitos necessários para uma boa obra infantil. 
– B3 – CONTEÚDO
– A literatura infantil no Brasil-precursores; 
– Literatura infantil no Brasil: século XX-Monteiro Lobato; 
– A poesia na literatura infantil; 
– Publicações: revistas infantis; 
– Requisitos literários, morais, psicológicos e materiais do livro de literatura 

infantil; 
– Finalidades didáticas, psicológicas, sociais e morais da literatura 

infanto-juvenil. 
B4 – ESTRATÉGIAS
– Pesquisa individual do aluno sob orientação do professor; 

 7 Mantive a denominação “Educação”, conforme consta no documento, para referir-me ao 
curso de formação de professores do Instituto de Educação Álvaro Guião.
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– Exposição do professor; 
– Trabalho em equipe; 
– Estudo dirigido; 
– Atividades extra-classe: leitura e análise de obras de escritores da litera-

tura infantil (Acujaro; Barce, 1975, f. 2). 

Embora organizado de forma idêntica ao outro plano, esse plano, por 
se referir à série seguinte do curso de formação de professores do Instituto 
de Educação Álvaro Guião – 4ª. série –, contém a indicação de um conte-
údo programático que sugere a ideia de continuidade em relação ao plano 
anterior. No primeiro plano, os conteúdos indicados se referem a aspectos 
da origem, desenvolvimento e conceituação da literatura infantil. Nesse, os 
conteúdos indicados são: poesia, teatro, revistas, requisitos (literários, mo-
rais, psicológicos e materiais) e finalidades (didáticas, psicológicas, sociais 
e morais) da literatura infantil. 

Essa divisão do ensino da literatura infantil nas 3ª e 4ª séries dos cursos 
de formação de professores, conforme se observa nesses planos, decorre 
do fato de que, em 1975, quando a HEM foi implantada em São Paulo, 
a legislação previa que a disciplina “Português e literatura infantil” fosse 
ministrada nessas duas séries. 

Em vista desses aspectos, pode-se afirmar que, embora a HEM estivesse 
sendo implantada no estado de São Paulo quando esses planos foram elabo-
rados, não se nota nenhuma mudança expressiva no que se consideravam 
aos conteúdos/pontos relativos ao ensino da literatura infantil. A única 
mudança ocorrida foi que o conteúdo que antes era reservado em discipli-
na “Literatura infantil” de uma única série dos Cursos Normais (3ª ou 4ª 
série), na década de 1970, na HEM, passou a ser dividido em duas séries.

Outro aspecto que se observa em relação a esses dois planos de 1975 é 
que eles não coincidem com relação à denominação do curso a que se refe-
rem. Sobre isso, penso que a explicação esteja no fato de que a implantação 
da HEM no estado de São Paulo era ainda recente nesse período. A implan-
tação desse modelo de formação de professores se iniciou no estado de São 
Paulo apenas em 1974, de modo que a sugestão de currículo para a HEM 
foi publicada apenas em 31 de janeiro de 1975. 

Além desses dois planos da década de 1970, localizei outros dois planos 
de ensino referentes à década de 1980. Em relação ao período de elaboração 
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desses outros dois planos, cabe destacar que eles se referem a um momento 
histórico em que a HEM já estava implantada no estado de São Paulo, de 
modo que a Cenp havia publicado os guias curriculares para todas as disci-
plinas que compunham o currículo da HEM. 

Os planos referentes à década de 1980, que localizei, elaborados, um, em 
1983, e outro, em 1989, ambos para o 4º ano da HEM da Escola Estadual de 
Primeiro e Segundo Graus (EEPSG) Índia Vanuíre, da cidade de Tupã-SP. 

O plano de ensino de 1983 é de autoria da professora Maria Irene An-
drade Adário e se refere à disciplina “Português e literatura infantil”. Nesse 
plano, descreve-se que o objetivo, estabelecido o ensino da língua portu-
guesa e da literatura infantil, consiste em “[...] exprimir corretamente o 
pensamento quer falando quer escrevendo” (Adário, 1983, f.1). Em rela-
ção ao conteúdo programático, não consta uma divisão para as questões 
sobre língua portuguesa e sobre literatura infantil, de modo que ambas são 
apresentadas conjuntamente. Os conteúdos previstos nesse plano eram os 
seguintes:

CONTEÚDOS
– conceito de literatura;
– importância da literatura na expressão escrita e linguagem oral;
– critérios que devem ser observados, na seleção das obras literárias, para 

crianças;
– fases da evolução do interesse infantil;
– Influência da literatura infantil na educação da criança;
– características indispensáveis às obras infantis;
– acentuação gráfica;
– Crase;
– Emprego do pronome “se”;
– figura de sintaxe;
– emprego dos verbos haver fazer, ser, parecer;
– semântica: significante e significado, família de idéias, sinonímia, anto-

nímia, homonímia, paronímia, palavras em sentido denotativo e conotativo, 
linguagem denotativa e conotativa, polissemia. ;

– estilística: figuras de palavras – metáfora, metonímia – catacrese, perí-
frase, comparação, figuras de construção: elipse, zeugma, pleonasmo, anaco-
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luto, polissíndeto, repetição, inversão, silepse, figuras de pensamento: antítese, 
prosopopeia (Adário, 19783, f. 1). 

Nota-se que, pelo conteúdo programático se referir a dois assuntos dis-
tintos – língua portuguesa e literatura infantil –, apresenta-se de forma 
mais sucinta e com menos pontos a serem trabalhados. Apesar disso, no 
caso dos pontos relacionados ao ensino da literatura infantil, observa-se a 
manutenção de alguns elementos que eram recorrentes nesse ensino, desde 
a década de 1950, como: caracterização da literatura infantil, delimitação de 
suas funções e requisitos e critérios para se escolher um livro para crianças.

O segundo plano de ensino elaborado na década de 1980, que tive aces-
so, data de 1989 e é de autoria das professoras Kátia Regina Gíglio da Silva 
e Maria José Jaqueto. Esse plano, diferentemente do anterior, refere-se à 
disciplina denominada “Literatura infantil”. Nele, o objetivo do ensino da 
literatura infantil é descrito assim:

Levar o aluno a tomar conhecimento da Literatura infantil, seus precur-
sores, conceituação, a influência da literatura na criança, o valor das figuras, 
evolução da literatura, produzir textos para criança, CONTAR ESTÓRIAS, 
reproduzir textos, desenvolver o gosto e o hábito de ler e contar estórias (Silva; 
Jaqueto, 1989, f.1). 

Os conteúdos previstos nesse plano de 1989 eram:

Conteúdo: – Literatura Infantil – conceituação
– A arte e o homem – O Mito; O Folclore (brincadeiras folclóricas; 
– A fábula, Fontes da literatura infantil; O conto; O Universo mágico dos 

contos de fadas; Simbologia dos contos de fadas; 
 – O século XIX (Grimm, Anderson, Perrault);
– A literatura infantil no Brasil – Monteiro Lobato;
– A literatura e a criança – faixas etárias; 
– Linguagem e estilo na literatura infantil;
– A poesia e a criança, teatro, o cinema; 
– Criações de redação em classe para crianças;
– Leituras extra-classe de obras infantis. (Silva; Jaqueto, 1989, f.1).  
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Com base nesse conteúdo, as estratégias de ensino descritas eram: a re-
alização de aulas expositivas; a utilização de materiais, como quadro negro, 
fitas cassete; o desenvolvimento de pesquisas em livros de literatura infan-
til; e a leitura de obras “consagradas”. 

Como se pode observar, esse plano de 1989 se apresenta de forma bas-
tante coerente com o guia curricular para a disciplina “Literatura infantil”, 
que havia sido publicado pela CENP, em 1981. Tanto os conteúdos previs-
tos, quanto os procedimentos indicados, assemelham-se aos contidos nesse 
guia curricular elaborado pela CENP. 

Com relação à década de 1990, localizei cinco planos referentes ao en-
sino da literatura infantil na HEM. Desses cinco, três são da EEPSG Índia 
Vanuíre, da cidade de Tupã-SP, um da EEPSG Joaquim Ribeiro, de Rio 
Claro-SP, e um da EEPSG Stélio Machado Loureiro, de Birigui-SP.8 Os 
planos de ensino da escola Índia Vanuíre datam de1991, 1994 e 1995; o 
plano de ensino da escola Joaquim Ribeiro data de 1993; e o plano de ensino 
da escola Stélio Machado Loureiro, de 1997. 

O plano de ensino de 1991, da EEPSG Índia Vanuíre, é de autoria da 
professora Marilena Porta e consiste em um formulário, que foi apenas pre-
enchido por ela com informações sucintas sobre a disciplina a que se refere. 
Nele, constam objetivos e conteúdo relativos ao ensino da literatura infan-
til, para serem desenvolvidos no 2º bimestre letivo da disciplina “Língua 
portuguesa e literatura”, da 4ª série da HEM. Em relação a esse conteúdo, 
consta de forma bem genérica, assim descrito: “Literatura infantil: objeti-
vos, estudo da linguagem, leitura de livros infantis” (Porta, 1991, f.1). 

Embora elaborados para uso na mesma instituição (EEPSG Índia Va-
nuíre), os planos de ensino de 1994 e 1995 diferem da estrutura simples do 
plano de 1991. Neles, não consta o nome do(a) professor(a) responsável por 
sua elaboração e, como acabou se tornando prática comum, são idênticos 
um ao outro, alterando-se apenas a indicação do ano letivo: 1994/1995. 
Outro aspecto que se difere entre os planos de 1994 e 1995 e o plano de 
1991 é o fato de que os dois primeiros se referem à disciplina “Literatura 
infantil”, enquanto o de 1991 se refere à disciplina “Língua portuguesa e 
literatura”. 

 8  Sobre esse Instituto, ver Serra (2004; 2007). 
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Nesses planos de ensino de 1994 e 1995, o objetivo geral descrito para 
o ensino da literatura infantil na HEM é o seguinte: “Desenvolver a ha-
bilidade de comunicação e expressão, em termos de recepção e produção 
adequadas de textos, por meio da observação, análise e compreensão dos 
processos linguísticos do fenômeno literário e elementos significativos de 
nossa cultura”. 

Além desse objetivo geral, são apresentados cinco objetivos específi-
cos, relacionados: à conscientização da importância da literatura infantil; 
à construção de um saber teórico sobre esse gênero literário; ao desenvol-
vimento da habilidade para comunicação e expressão compatíveis com a 
criança; e à conscientização da importância de escritores brasileiros, como 
Monteiro Lobato. 

Para a consecução desses objetivos, o conteúdo definido nesses planos foi: 

1º Bimestre:
– A literatura infantil e sua importância; 
– A fábula: começo de tudo;
– Clássicos da Literatura Infantil;
– Precursores da Literatura Infantil no Brasil.
2º Bimestre:
– Monteiro Lobato, o criador da Literatura Infantil no Brasil; 
– Ciclo intermediário da literatura infantil;
– Tendências da literatura infantil na atualidade.
3º Bimestre
– Textos destinados a leitores da pré-escola e das 1ª séries; 
– Poesia Infantil Brasileira; 
– A leitura teatralizada, os grupos do jogral. 
4º Bimestre
– O teatro; 
– O Folclore e sua projeção na Literatura Infantil; 
– A Literatura e os outros meios de comunicação. (Tupã, 1994, p.2)9 

Para desenvolver esse conteúdo, os procedimentos previstos eram: es-
tudo dirigido; dinâmica de grupo; debates; sessão de vídeos; dramatização; 
elaboração de livros de “historinha”; e pesquisas no CIC. 

 9 Por serem idênticos, optei por citar o plano de 1994, por ser o mais antigo. 
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O outro plano que localizei referente à década de 1990 data de 1993 e 
foi elaborado por Iraídes Valente Ferreira Vilela e Luzia Aparecida Tozzo, 
ambas professoras das turmas da 4ª série da HEM, da EEPSG Joaquim 
Ribeiro, em Rio Claro-SP. Nele, os objetivos, conteúdos, procedimentos e 
avaliação estão organizados por bimestre. 

Para o 1º Bimestre, o conteúdo programático previsto nesse plano era:

1 – Literatura infantil
a) história e situação atual;
b) aspectos teóricos;
b) análise de textos.
2 – Literatura e Educação:
a) a evolução da literatura infantil – sua relação com a pedagogia;
b) importância do ato de ler. (Vilela; Tozzo, 1993, p.92) 

Com o desenvolvimento desse conteúdo, objetivava-se que o aluno da 
HEM conhecesse as diferentes formas de literatura infantil e se conscienti-
zasse da importância desse gênero literário. Em relação aos procedimentos 
metodológicos, têm-se: leitura e debate de textos teóricos, leitura de textos 
informativos, pesquisa entrevista com crianças, pais e professores e visitas 
a bibliotecas. 

Para o 2º bimestre, o conteúdo programático previsto nesse plano era: “3 
– Caracterização da obra literária infantil” e “4 – A narrativa para criança: 
origens; situação atual” (Vilela; Tozzo, 1993, p.93). Com relação aos objeti-
vos, têm-se o propósito de levar o aluno a conhecer diferentes formas e gê-
neros da literatura infantil e estudar mais detidamente o gênero narrativo. 

Para o 3º e 4º bimestres, o conteúdo programático previsto nesse plano era:

5 – Poesia para crianças:
a. aspectos teóricos; 
b. estudo de textos
6 – Literatura em quadrinhos
a. aspectos positivos e negativos; 
b. estudo da linguagem; 
c. estudo de textos.
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7 – Teatro para crianças 
a. aspectos teóricos;
b. estudo de trechos de peças
8 – Folclore na escola:
– como utilizá-lo; 
– estudo de textos. (Vilela; Tozzo, 1993, p.92)

Os objetivos para o 3º e 4º bimestres eram: conhecer os principais auto-
res de poesia e aprender a ler e gostar desse tipo de texto; saber adequar às 
histórias em quadrinhos e conhecer os aspectos de sua linguagem; perceber 
a importância do teatro; e perceber a necessidade de inclusão do regionalis-
mo com suas lendas e crendices. 

Como se pode observar em relação a esse plano de 1993, não se nota 
nenhuma mudança expressiva com relação ao modo como o ensino da li-
teratura infantil era prescrito até então. Nesse plano de 1993, assim como 
nos documentos publicados anteriormente a ele, esse ensino continuava 
a se centrar no estudo da origem, do desenvolvimento e da exploração de 
algumas formas da literatura infantil. 

O plano mais recente que localizei data de 1997 e foi elaborado para 
uso na EEPSG Stélio Machado Loureiro, em Birigui-SP. Nesse plano, não 
consta o nome do(a) professor(a) responsável por sua elaboração e ele se 
refere à disciplina “Língua portuguesa e literatura”, que compunha a grade 
curricular da 4ª série da HEM dessa escola. 

Nesse plano, além do conteúdo sobre literatura infantil, apresenta-se o 
conteúdo relativo ao estudo da gramática, da literatura brasileira e da re-
dação. O conteúdo específico sobre literatura infantil se refere ao 3º, assim 
descrito:

III – Literatura infantil
1– Literatura Geral e Literatura Infantil
– o Livro Infantil
– o Livro que a criança prefere
– Fases e Modalidades da Literatura Infantil
2 – Autores infantis
– Século XVIII: Daniel Defoe
– Século XIX: Andersen



HISTÓRIA DO ENSINO DA LITERATURA INFANTIL 261

3 – Literatura infantil no Brasil 
– Século XX
4 – Características da obra literária infantil
– Análise de textos e obras
5 – Narrativa para crianças
6 – Poesia para crianças
7 – Teatro para crianças (Birigui, 1997, f.3)

Como se pode observar, não se previa o estudo de aspectos ligados à 
conceituação, finalidade, funções e “ajustamento” da literatura infantil. No 
entanto, aspectos da história da literatura infantil (origem e desenvolvimen-
to) e também dos tipos literários, como poesia e teatro, ainda permanecem 
nesse plano como conteúdos específicos do ensino da literatura infantil. 

Os aspectos aqui apresentados possibilitam notar que, embora com 
variações de denominação de disciplina e também de modos de se apre-
sentarem objetivos, conteúdos e procedimentos metodológicos, o ensino 
da literatura infantil proposto por meio dos planos de ensino da HEM não 
apresenta grandes mudanças no intervalo entre as décadas de 1970 e 1990. 
Ainda que os planos a que tive acesso sejam esparsos, penso que são repre-
sentativos do modo como os professores, em geral, concebiam o ensino da 
literatura infantil na HEM.

De modo geral, observa-se que algumas questões, como o “ajustamen-
to” dos livros, deixaram de ser assunto recorrente no ensino da literatura 
infantil, figurando em apenas alguns planos, o que não significa que esse 
assunto não fosse abordado no ensino da literatura infantil. 

Esses planos, juntamente com o guia curricular publicado pela Cenp, 
em 1981, possibilitam compreender que, mesmo com a implantação da 
HEM e a mudança no modelo de formação de professores no país, mante-
ve-se, em relação ao ensino da literatura infantil, a mesma concepção que 
se encontra nos documentos relativos ao Ensino Normal, entre as décadas 
de 1950 e 1960. 

As mudanças mais expressivas no ensino da literatura infantil ocorre-
ram apenas num outro modelo de formação de professores, que funcionou 
concomitantemente à HEM, na década de 1980: os Centros Específicos de 
Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam).
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A formação de professores no Cefam

Na década de 1980, concomitantemente ao funcionamento da HEM, 
passaram a ser criados no estado de São Paulo e em todo o Brasil os primei-
ros Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 
(Cefam), os quais também ofereciam um curso de formação de professores.

Como mencionei, a partir da segunda metade da década de 1970 e du-
rante a década de 1980, a HEM se tornou alvo constante de críticas de 
educadores paulistas e também de outras regiões do país. Como explica 
Moura (1991), os problemas identificados com a HEM e relatados em 
documentos da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo eram tam-
bém identificados e apontados em outros estados brasileiros. Além disso, 
a HEM se encontrava fortemente associada ao regime ditatorial instaurado 
em 1964, uma vez que a criação dessa habilitação decorreu de reforma do 
ensino promovida pela Lei n. 5.692, de 1971. Isso agravava as críticas em 
relação a essa habilitação, especialmente a partir da década de 1980, com a 
gradativa reabertura política do país, que resultou no restabelecimento do 
regime democrático, em 1985. 

De modo geral, as críticas à HEM se relacionavam ao fato de ela ser con-
siderada uma habilitação que não dava aos futuros professores das quatro 
primeiras séries do ensino de 1º grau a formação adequada e necessária para 
atuarem profissionalmente. 

O agravamento nas condições de formação do professor em âmbito nacio-
nal, a queda nas matrículas da HEM e o descontentamento relativamente à 
desvalorização da profissão levariam a um movimento em âmbito federal e 
estadual, com discussões de projetos de estudo, pesquisas e propostas de ação 
frequentemente denominados de “revitalização do ensino normal”, propi-
ciando por parte do Ministério da Educação e de Secretarias Estaduais no sen-
tido de propor medidas para reverter o quadro instalado (Tanuri, 2000, p.82). 

Entre as propostas de “revitalização” do Ensino Normal, o Ministério da 
Educação, por meio da Coordenadoria do Ensino Regular de Segundo Grau, 
formulou, em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, o projeto do 
Cefam. Esse projeto tinha a finalidade de atender “[...] aos anseios manifes-
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tados pelos educadores envolvidos na problemática do ensino oferecido nos 
Cursos de habilitação Magistério [...]” (Cavalcante, 1987, p.5). 

O objetivo de criar o Cefam era “[...] expressar alternativas de amplia-
ção da função da Escola Normal na perspectiva de formação, atualização e 
aperfeiçoamento de recursos humanos para a educação pré-escolar e para o 
ensino de 1º grau” (Moura, 1991). 

Inicialmente, o Cefam foi implantado, em 1983, em seis estados, Rio 
Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco e Bahia, tota-
lizando 55 Centros. “Em 1987, por intermédio do projeto ‘Consolidação e 
Expansão dos Cefams’, os Centros foram estendidos a mais nove estados: 
Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Pará, Goiás e São Paulo [...]” (Tanuri, 2000, p.82). 

No estado de São Paulo, mesmo a HEM tendo passado por uma refor-
mulação no ano de 1987, mediante a Deliberação CEE n. 30/87, os Cefams 
foram implantados com objetivo de melhorar a qualidade da formação de 
professores e sanar a precariedade em que essa formação se encontrava. 

A consciência em relação à gravidade da situação da formação de professo-
res fez desencadear, na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, a partir 
de 1982, uma série de estudos com vistas a revitalizar a Habilitação Específica 
para o Magistério. [...] Esse movimento prolongou-se até janeiro de 1988 [...] A 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, buscando suplantar esta situa-
ção já crônica, cria os Centros de Específicos de Formação e Aperfeiçoamento 
do Magistério – Cefams (São Paulo, 1992, p.10-11).

Os primeiros Cefams paulistas foram criados em 1988, pelo Decreto n. 
28.089, de 13 de janeiro e, tomando como “inspiração” o projeto Cefam do 
Ministério da Educação, a instalação desses Centros no estado de São Paulo 
apresentou algumas diferenças. 

Em primeiro lugar, na proposta federal, os Centros Específicos de For-
mação e Aperfeiçoamento de Professores não correspondiam à criação de um 
novo tipo de escola, mas ao redimensionamento das escolas normais regulares 
nos seus aspectos qualitativos, na sua amplitude e na sua área de abrangência 
(MEC, 1989). Em segundo lugar [...] o projeto de São Paulo previa, em sua 
estruturação, a existência, nos Cefams, de um conjunto de condições que, de 
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um lado, atendiam às reivindicações, já históricas, dos educadores em exercício 
na Rede de Ensino e, de outro, incorporavam sugestões originárias de pesquisa 
e/ou reflexões sobre a problemática da formação dos professores ao nível do 2º 
Grau (São Paulo, 1992, p.11). 

Conforme explica Moura (1991), o Cefam paulista não visava apenas re-
formular os cursos de formação de professores, mas criar uma escola espe-
cífica para formação desses profissionais, com estrutura e funcionamento 
específicos. O que se pretendia era que o Cefam paulista exercesse a função 
de “[...] pólo disseminador e agente transformador da prática educativa, 
promovendo cursos de aperfeiçoamento e/ou prestando assessoria pedagó-
gica às demais escolas de formação de professores de sua região” (Moura, 
1991, p.71). 

Para tanto, diferentemente dos Cefams criados em outros estados, em 
São Paulo, ele funcionou com curso de período integral e com a oferta de 
uma bolsa de estudos correspondente a um salário mínimo – Projeto Bolsa 
de Trabalho. Segundo Cavalcanti (1994), a implantação dessa estrutura, es-
pecialmente a oferta de bolsa, tinha como objetivo criar condições para que 
os alunos aprofundassem seus estudos e, ao desenvolver estágio em escolas 
públicas, contribuíssem para minimizar a evasão escolar e os altos índices 
de repetência. Somente em 1991 o Projeto Bolsa Trabalho foi lançado com 
um projeto em âmbito federal, pelo Ministério da Educação, sendo implan-
tado nos Cefams de outros estados. 

Em 1988, quando o Cefam foi instalado em São Paulo, foram implan-
tadas 19 unidades, 11 em cidades do interior e oito na capital (Pimenta, 
2006). Em 1989, foram implantadas outras 25 unidades, 14 em cidades do 
interior e 11 na capital (Pimenta, 2006). Na década de 1990, foram implan-
tadas, entre 1990 e 1994, as últimas nove unidades, todos no interior do 
estado. Desse modo, funcionaram no estado de São Paulo 54 unidades do 
Cefam, as quais foram implantadas entre 1988 e 1994. 

Quatro anos após a implantação das últimas unidades do Cefam em São 
Paulo, em 1998, iniciou-se um processo gradual de desvalorização desses 
centros no estado (Souza, 2014). Como consequência desse processo, em 
2000, foi decretado pela então Secretária Estadual de Educação, Rose Neu-
bauer, que o curso de formação de professores ofertado nos Cefams teria 
sua duração de quatro anos reduzida para três anos. Em 2003, foi publicada 



HISTÓRIA DO ENSINO DA LITERATURA INFANTIL 265

a Resolução n. 119, de 7 de novembro de 2003, que extinguiu a formação 
de professores em nível médio no estado de São Paulo, para atender ao 
disposto no Art. 62, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que delibera sobre a formação de 
professores em cursos de nível superior.

Com a Resolução n. 119, a partir de 2003, não houve mais ingresso de 
alunos nos Cefams paulistas, de modo que as últimas turmas concluíram o 
curso em 2005. A partir de 2005, esses centros foram fechados. Alguns pré-
dios passaram a funcionar como escolas estaduais de ensino fundamental e/
ou médio, outros foram doados para instalação de escolas técnicas, ligadas 
ao governo estadual. 

A organização do currículo do Cefam e o ensino da literatura 
infantil 

Quando os Cefams foram instalados no estado de São Paulo, a partir de 
1988, eles tiveram sua organização curricular pautada na Deliberação CEE 
n. 30/87, que havia sido promulgada para reestruturação da HEM. 

Além dessa Deliberação, que de certa forma implantava um currículo 
semelhante na HEM e no Cefam, foram estabelecidas algumas disposições 
específicas para o Cefam, por meio da Resolução CEE n. 15, de 1988. 
Nessa resolução, constam três diretrizes importantes para se organizarem 
os currículos dos cursos de formação de professores nesses centros: neces-
sidade de equilibrar a carga horária das disciplinas da “Parte comum” do 
currículo com a “Parte diversificada”, com a distribuição das disciplinas de 
formação geral ao longo de todo o curso; destinação de carga horária para 
as disciplinas de metodologia correspondentes ao currículo da pré-escola e 
das quatro primeiras séries do 1º grau; e unificação das disciplinas da área 
de “Fundamentos da Educação”. 

Em decorrência dessas diretrizes, o curso de formação de professores do 
Cefam previa carga horária em período integral, assim distribuída: período 
da manhã direcionado às disciplinas que compunham o currículo; e período 
da tarde destinado às disciplinas de enriquecimento curricular e realização 
do estágio supervisionado. 

Até meados da década de 1990, o curso de formação de professores dos 
Cefams seguiram as mesmas orientações normativas sobre organização 
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curricular que a HEM, porém com perspectiva política e teórica específica. 
Essa especificidade se deu, sobretudo, pelo processo de acompanhamento 
e de orientação técnica da Cenp, voltados exclusivamente para o Cefam. 

Conforme explica Moura (1991), esse acompanhamento se dava por 
meio de encontros das equipes dos Cefams e pelo assessoramento em as-
suntos técnico-pedagógicos. 

Esses encontros, denominados Orientação Técnica – OT, visavam, priorita-
riamente, à elaboração de uma proposta de construção coletiva para cada compo-
nente do Quadro Curricular das primeiras séries do Curso, assim como iniciar 
o processo de reciclagem e atualização dos professores que atuam nos Centros, 
para que, num futuro próximo, eles possam ser agentes multiplicadores, com os 
demais professores da HEM. Esse trabalho de OT se faz acompanhar de material 
subsidiário, específico para cada área do currículo. (Moura, 1991, p.89) 

Ainda que os dispositivos legais de organização do currículo dos Cefams 
eram os mesmos que os da HEM, a perspectiva de mudança se deu no seu 
projeto político-educacional. 

Durante a década de 1990, a partir da publicação da LDB n. 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, o currículo dos Cefams paulistas precisaram ser ade-
quados às novas diretrizes e bases da Educação Nacional. Essa adequação 
se deu partir da publicação da Resolução SEE n. 11/98, que “[...] estabelece 
normas para a reorganização curricular do curso normal, em nível médio, 
da rede estadual de ensino e dá providências correlatas” (São Paulo, 1998, 
p.1). Com essa Resolução, a “Parte comum” do currículo ficou organizada 
com as seguintes disciplinas: “Língua portuguesa”, “Matemática”, “His-
tória”, “Geografia”, “Biologia”, “Física”, “Química”, “Educação artísti-
ca” e “Educação física”. A “Parte Diversificada” contava com as seguintes 
disciplinas: “Psicologia da educação”, “Sociologia da educação”, “Filosofia 
da educação”, “História da educação”, “Conteúdo e metodologia: Língua 
portuguesa”, “Conteúdo e metodologia: estudos sociais”, “Conteúdo e 
metodologia: ciências e matemática” e “Língua estrangeira moderna”. 
Além dessas disciplinas, cada Cefam podia escolher entre as disciplinas 
“Filosofia”, “Psicologia” ou “Sociologia” para completar a carga horária da 
“Parte diversificada”. 
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Em complementação à “Parte Comum” e à “Parte Diversificada”, os 
Cefams contavam com carga horária de enriquecimento curricular, que era 
feito a partir das seguintes disciplinas: “Língua portuguesa e literatura”, 
“Matemática”, “História”, “Geografia”, “Ciências físicas e biológicas”,; 
“Educação artística”, “Educação Física”, “Didática e prática de ensino”, 
“Conteúdo e metodologia: Língua portuguesa”, “Conteúdo e metodologia: 
estudos sociais” e “Conteúdo e metodologia: ciências e matemática”. 

Especificamente em relação ao ensino da literatura infantil, dada a flexi-
bilização do currículo permitido pela legislação, em especial pela Delibera-
ção CEE n. 30/87, a instituição de uma disciplina voltada a esse ensino se 
deu a critério de cada um dos 54 Cefams que funcionaram no estado de São 
Paulo. Como a disciplina “Literatura infantil” integrava a “Parte diversifi-
cada” do currículo, ela era de livre escolha de cada unidade. 

Dada a dificuldade de acesso aos documentos dos Cefams que funcio-
naram no estado de São Paulo, pude identificar em apenas um deles a ma-
nutenção do ensino da literatura infantil. Trata-se do Cefam localizado na 
cidade de Tupã. Ainda que eu tenha tentado acesso a documentos de outros 
Cefams, que funcionaram em outras cidades do estado, não tive acesso a 
esses documentos, porque a maior parte não foi preservada. Apesar disso, 
localizei informações de que no Cefam de Campinas e de Presidente Pru-
dente havia o ensino da literatura infantil. 

No caso do Cefam localizado na cidade de Tupã, localizei o Plano Di-
retor dessa unidade, datado de 1996, no qual constam os planos de ensino 
elaborados pelos professores para cada uma das disciplinas do currículo. 
Nos planos da disciplina “Português”, referente às 2ª, 3ª e 4ª séries do curso 
de formação de professores, consta, no conteúdo programático, uma parte 
voltada especificamente para o ensino da literatura infantil. 

O plano da disciplina “Português” dessa unidade do Cefam, referente à 
2ª série do curso de formação de professores, foi elaborado pelas professoras 
Neusa Assad Gonçalves e Cédima Eliane Bueno da Silveira e nele se prevê 
o seguinte conteúdo:

4.0 – LITERATURA INFANTIL
4.1 – um pouco de sua história; 
4.2 – gênero “Literatura infantil”; 
4.3 – como deve ser a obra literária brasileira; 
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4.4 – interesse pela Literatura – fatores a considerar; 
4.5 – como descobrir os interesses individuais da criança; 
4.6 – atividades de literatura em sala; 
4.7 – como formar a biblioteca escolar; 
4.8 – despertar o gosto pela literatura; 
4.9 – a hora do conto; 
4.10 – indicações bibliográficas versus família; 
4.11 – indicações bibliográficas versus professor; 
4.12 – para ler refletir e questionar; 
4.13 – o que deve saber o professor. (Gonçalves; Silveira, 1996, p.41) 

O plano da disciplina “Português”, para a 3ª série, também elaborado 
para o ano letivo de 1996, é de autoria apenas da professora Cédima Eliane 
Bueno da Silveira e nele se prevê o seguinte conteúdo: 

3.0 LITERATURA INFANTIL
3.1 – Conhecimento dos percursores da literatura; 
3.2 – O ritmo da poesia; 
3.3 – O que pensa da Literatura Infantil quem faz Literatura Infantil; 
3.4 – Conhecendo alguns autores de Literatura infantil; 
3.5 – Conhecendo alguns autores de Literatura infantil II;
3.6 – As histórias em quadrinhos. (Silveira, 1996, p.51) 

O plano da disciplina “Português”, para a 4ª série, também elaborado 
para o ano letivo de 1996, é de autoria da professora Cédima Eliane Bueno 
da Silveira e nele se prevê o seguinte conteúdo: 

3.0 LITERATURA INFANTIL
3.1 – A literatura como terapia
3.2 – A prática da literatura infantil; 
3.2.1 A televisão da bicharada (Sidônio Muralha) / A arca de Noé (Vinícius 

de Moraes) – poesia. 
3.2.2 Pluft, o fantasminha (Maria Clara Machado) – teatro; 
3.2.3 História meio ao contrário (Ana Maria Machado) – prosa; 
3.2.4 Ou isto ou aquilo (Cecília Meireles) / Pé de pilão (Mário Quintana) 

– poesia; 
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3.2.5 Nicolau tinha uma ideia... / O reizinho mandão (Ruth Rocha). (Sil-
veira, 1996, p.63, grifos da autora) 

Nesses três planos o ensino da literatura infantil apresenta algumas 
mudanças importantes em relação aos planos de ensino elaborados pelos 
professores da HEM. No caso do plano do Cefam, ainda que as questões 
históricas sobre a literatura infantil tenham permanecido, são indicados 
outros conteúdos, como formação do gosto, leitura como forma de interpre-
tação e reflexão e a análise de livros de literatura infantil. O que se observa é 
que nos planos do Cefam não se identifica a proposição do ensino da litera-
tura infantil voltado apenas para os requisitos, finalidades e “ajustamento” 
da literatura infantil. Também os livros de literatura infantil indicados nes-
ses planos eram bastante modernos e diferentes dos já tradicionais contos 
de fadas, do livro Narizinho arrebitado e do livro Contos da Carochinha, 
normalmente indicados no ensino da literatura infantil até então. 

É evidente que, por esses planos se referirem a apenas um Cefam, não 
é possível afirmar que essa mudança de perspectiva no ensino da literatura 
infantil também ocorreu em outras unidades. De qualquer modo, penso 
que por meio deles se pode ter alguns indicativos de como o ensino da 
literatura infantil, a partir da década de 1990, começou a sofrer algumas 
alterações. 

Os manuais e capítulos para o ensino da literatura 
infantil, publicados entre as décadas de 1970 e 1990

A partir de 1971, acompanhando o movimento de reorganização dos 
cursos de formação de professores por meio da implantação da HEM e dos 
Cefam, novos manuais destinados ao ensino da literatura infantil foram 
publicados no Brasil. 

Entre as décadas de 1970 e 1990, localizei a publicação de cinco manuais 
destinados especificamente ao ensino da literatura infantil e um manual de 
metodologia da linguagem que contém um capítulo sobre literatura infantil. 
Além desses, localizei um manual sobre ensino de língua e literatura, que 
contém um tópico, no âmbito de um capítulo, com menções, em poucos 
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parágrafos, à literatura infantil. Trata-se do manual ensino de língua e litera-
tura (1979), de Alaíde Lisboa de Oliveira.10 

Pelo fato de a HEM e os Cefams representarem ideal de novos modelos 
de formação de professores, esses manuais de ensino apresentam algumas 
características diferentes em relação aos manuais publicados nas décadas 
de 1950 e 1960. Se os primeiros manuais destinados ao ensino da literatura 
infantil tinham como aspecto primordial atender aos programas de ensi-
no dos Cursos Normais, seguindo esses pontos, um a um, os manuais da 
década de 1970 em diante se associam mais à ideia de um “guia” teórico e 
prático, como material de apoio ao desenvolvimento dos conteúdos progra-
máticos definidos pelos próprios professores da HEM e dos Cefams. 

Os cinco manuais de ensino de literatura infantil que foram publicados, 
no Brasil, entre as décadas de 1970 e 1990, são: Literatura infantil: teoria 
& prática (1983), de Maria Antonieta Antunes Cunha; Introdução à litera-
tura infantil e juvenil (1984), de Lúcia Pimentel Góes; Literatura infantil: 
gostosuras e bobices (1989), de Fanny Abramovich; e Estudos de literatura 
infantil (1991), de Manoel Cardoso. 

O manual que contém capítulo sobre literatura infantil publicado após 
1970 se intitula Metodologia da linguagem (1980), de Maria Helena Cozzo-
lino de Oliveira e Conceição Perkles Monteiro.11 Esse manual foi o primeiro 
publicado no Brasil após a implantação da HEM. 

Publicado em 1980, pela Saraiva (SP), com 173 páginas, Metodologia 
da linguagem está dividido em duas partes. A primeira não é intitulada e 
comporta quatro capítulos. A segunda se intitula “Como ensinar a ler? 
Qual método? Um único processo ou a conjugação de vários?” e comporta: 
quatro capítulos, uma unidade de leituras suplementares, bibliografia geral 
e relação de exercícios correspondentes a cada um dos oito capítulos.

Em 1982, foi publicada a 2ª edição desse manual, porém, não foi feita 
nenhuma alteração, revisão ou ampliação. 

 10 Por se tratar de um manual cuja discussão sobre literatura infantil contida nele é muito breve 
e não ocupa lugar relevante em sua proposta de “concretização” de ensino de língua e litera-
tura, optei por não apresentar aspectos de sua configuração textual neste livro. 

 11 Não foi possível localizar informações sobre Maria Helena C. de Oliveira e Conceição P. 
Monteiro. 
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Oliveira e Monteiro (1980) indicam que escreveram esse manual com o 
objetivo de “transmitir” noções sobre a didática da linguagem, com a “res-
ponsabilidade de ensinar”. 

Colocamos este livro nas mãos dos nossos alunos-mestre e, sem dúvida, sabe-
mos que todos somos um livro nas mãos de Deus. “Somos uma carta, uma frase 
rabiscada e corrigida constantemente pela Sabedoria Divina. Se não deixarmos 
redigir, recompor e reestruturar infinitamente seremos uma obra sem defeito, 
bem ordenada, bem alinhada e brilhante” (Oliveira; Monteiro, 1980, s.p.). 

Figura 14 – Capa de Metodologia da linguagem (1981), de Maria H. C. Oliveira e Conceição 
P. Monteiro.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

Em relação ao capítulo sobre literatura infantil, trata-se do oitavo e úl-
timo capítulo, com 13 páginas. Dividido em sete tópicos, nele Monteiro e 
Oliveira (1980) abordam questões sobre o conceito de literatura infantil, as 
formas de manifestação desse gênero literário e procedimentos para organi-
zação de atividades de ensino relativamente a esse assunto. 

Tomando como base o artigo 4º da Lei n. 5.692, de 1971 – “No ensino 
de 1º e 2º graus dar-se-á especial relevo ao estudo da língua nacional como 
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instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira” (Bra-
sil, 1971, p.1) –, elas entendem que, ao se ressaltar o ensino da leitura no 
ensino de 1º grau, formaliza-se a “manipulação” e “aquisição” de estrutu-
ras linguísticas, atividade para a qual o texto literário contribui de forma 
fundamental. 

Para essas autoras, dada a importância do ensino da leitura como instru-
mento de “comunicação” e “expressão da cultura brasileira”, é necessário 
pensar em uma “[...] literatura específica para faixa que compreende o 
aluno de 1º grau, sobre quais os critérios que devem nortear a seleção do 
livro ou do texto a ser lido e sobre que procedimentos didáticos devem ser 
utilizados a fim de relacionar esse trabalho com as demais atividades cur-
riculares” (Oliveira; Monteiro, 1980, p.124). Embora a literatura infantil 
possa parecer apenas diversão, simples brincadeira, essas autoras entendem 
que esse gênero literário é o “marco” inicial da transmissão da cultura. 

A partir dessa conceituação, Oliveira e Monteiro (1980) indicam que 
esse gênero literário tem como objetivo criar: a admiração pelo que é gran-
de, bom e belo; a melhor compreensão do ser humano e do mundo; o desejo 
de compreender os problemas alheios; a imitação das boas virtudes; o culti-
vo de sentimentos altruístas; e a apreciação de belezas naturais. 

Os livros de literatura infantil devem atuar de modo a ajudar as crianças a:

– adquirir conhecimentos distantes no tempo e no espaço; 
– ampliar e enriquecer suas experiências; 
– interessar-se profundamente pela leitura; 
– encontrar refúgio espiritual, alívio temporário a seus problemas. (Oli-

veira; Monteiro, 1980, p.15) 

Oliveira e Monteiro (1980) também apresentam de que modo o pro-
fessor deve proceder para compreender as diferentes formas de “desen-
volvimento” da literatura infantil e quais critérios precisa observar em 
relação a isso. Segundo elas, os livros de literatura infantil constituem “[...] 
os primeiros passos na formação moral, social e literária. Aí tem início o 
aprendizado da linguagem oral e escrita, das tradições e dos anseios de um 
povo na sua marcha para o desenvolvimento” (Oliveira; Monteiro, 1980, 
p.126). Por isso, é necessário selecionar uma “estória” adequada à evolução 
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e ao interesse da criança e em conformidade com as fases de seu desenvol-
vimento psicológico. 

Sobre essa adequação, seguindo a mesma linha de pensamento que os 
autores de manuais que as antecederam, elas explicam que: entre 5 e 7 
anos, a chamada de fase do pensamento lúdico, as crianças se encantam 
com “histórias” fantásticas, contos maravilhosos e insólitos; entre 8 e 11 
anos, a chamada fase do pensamento mágico, as crianças se interessam pela 
aventura, pelo risco, pela coragem; e, entre 12 e 14 anos, a chamada fase do 
pensamento lógico, o que interessa às crianças são as “estórias” sobre a vida 
de heróis, os romances em geral, as biografias romanceadas, os romances 
policiais e as lendas folclóricas. 

Oliveira e Monteiro também tratam de alguns aspectos das histórias em 
quadrinhos e das poesias. Sobre a primeira, explicam que é necessário dosar 
esse tipo de publicação, a fim de evitar que esse tipo de leitura vicie a crian-
ça. Sobre as poesias, defendem que devem ser lidas para as crianças, porque 
esse tipo de texto literário é fonte de deleite, de “inculcação” do amor à be-
leza, de desenvolvimento do gosto estético, da linguagem e do pensamento.

Pela importância que entendem ter a poesia na formação da criança, 
Oliveira e Monteiro (1980) explicam que esse tipo de texto deve ser apre-
sentado de forma que leve o pequeno leitor a “captar” o sentimento do 
autor e a perceber a beleza do ritmo e da harmonia. 

Para concluírem, Oliveira e Monteiro (1980) abordam a questão dos 
escritores que, para elas, precisam “[...] possuir a capacidade de ser simples, 
de ter uma grande riqueza de ideias, conhecer bem o mundo da criança e 
amar a virtude em si mesma e não na intenção de moralizar. Enfim, é preci-
so a genialidade do mestre” (Oliveira; Monteiro, 1980, p.135). 

Em relação à bibliografia desse manual, trata-se de uma bibliografia 
geral, referente a todo o seu conteúdo. Apesar disso, não identifiquei ne-
nhum título específico sobre literatura infantil ou que tenha sido indicado 
em outros manuais e capítulos sobre esse gênero literário. 

Em 1983, a professora mineira Maria Antonieta Antunes Cunha teve 
publicado um novo manual destinado ao ensino: Literatura infantil: teoria 
& prática. 
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Esse manual, publicado pela Ática (SP),12 embora apresente um título 
bem diferente em relação ao outro manual dessa professora – Como ensinar 
literatura infantil (1968) –, consiste em uma versão revista, atualizada e 
ampliada dele.

Conforme explica a própria autora, quando o proprietário da Editora 
Bernardo Álvares faleceu, a empresa fechou. Em seguida, a Ática a con-
vidou para fazer um manual no mesmo formato do anterior. Com isso, 
Literatura infantil: teoria & prática foi elaborado a partir de Como ensinar 
literatura infantil, com os mesmos “princípios” e “convicções”, apenas com 
ampliação de “mais sugestões” e “mais experiências” (Cunha, 2014). 

Publicado com novas dimensões e formatação gráfica, Literatura infan-
til: teoria & prática (1983) foi composto em 143 páginas, divididas em oito 
capítulos, a saber: “Leitura extensiva: um problema”, “Literatura infantil: 
história e situação atual”, “Literatura e educação”, “Características da obra 
literária infantil”, “A narrativa para crianças”, “Poesia para crianças”, “O 
teatro para crianças” e “Folclore – sua utilização na escola”. 

Esses capítulos se encontram organizados da seguinte forma: são apre-
sentados aspectos teóricos relacionados ao assunto tratado no capítulo; na 
sequência, constam, em média, cinco textos literários e um breve questio-
nário; depois é apresentada a análise de uma obra literária; e, por fim, são 
apresentadas sugestões de trabalho. 

Na organização do conteúdo de cada capítulo de Literatura infantil: te-
oria & prática, além da revisão e da ampliação com relação ao manual Como 
ensinar literatura infantil (1968), foi acrescido um novo ponto de estudo: a 
análise de uma obra literária. Isso decorreu, segundo Cunha (1983), do fato 
de que: 

[...] os trechos [de textos literários] dão apenas uma visão parcial das obras, 
pareceu-nos importante incluir no livro análises de textos completos. 

 12 Fundada em 1965, por Anderson Fernandes Dias, Antonio Narvaes Filho e Vasco Fernan-
des Dias Filho, a Ática se originou do Curso de Madureza Santa Inês, criado em 1956, em 
São Paulo-SP. No início dos anos de 1960, os idealizadores do Santa Inês criaram a Sociedade 
Editora do Santa Inês Ltda., a qual, em 1965, transformou-se na Editora Ática. Desde que 
foi criada, essa editora se voltou, especialmente, para o ramo dos livros didáticos e também 
de coleções de literatura juvenil, como foi o caso da série Vaga-lume (Ática, 1995). 
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Seria ideal que a obra fosse lida pelos alunos e que a análise proposta fosse 
discutida em classe. Para possibilitar isso, comentamos obra de fácil aquisição. 

Procuramos, nessas análises, fazer um estudo abrangente, mas tivemos a 
preocupação de não usar nomenclatura técnica e sofisticada, que só estaria ao 
alcance dos iniciados em estudos literários. (p.4) 

Literatura infantil: teoria & prática (1983), atingiu um número de edições 
considerável. Ao todo, localizei 18 edições, sendo a mais recente, a 18ª, de 
2003. Num período de 20 anos, esse manual teve quase uma edição por ano. 

Figura 15 – Capa de Literatura infantil: teoria & prática (1983), de Maria A. A. Cunha.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

Ao analisar o conteúdo de Literatura infantil: teoria & prática (1983), 
comparativamente ao conteúdo de Como ensinar literatura infantil (1968), 
nota-se que as maiores alterações ocorreram no segundo e terceiro capítulos 
do novo manual. 

A fim de evitar repetições desnecessárias, apresento apenas os aspectos 
em que o conteúdo de Literatura infantil: teoria & prática (1983) se diferen-
cia de Como ensinar literatura infantil (1968). 

Tomando como base o crescente problema da época com relação ao de-
sinteresse das crianças e jovens pela leitura, Cunha (1983) apresenta alguns 
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resultados de duas pesquisas sobre o assunto, uma realizada em 1973, com 
300 alunos do ensino de 1º grau de Belo Horizonte-MG, e outra realizada 
em 1980, pela professora Maria Helena Andrade Magalhães. 

Embora com essas pesquisas ela considere que seja possível identificar 
uma melhora desse problema, ele ainda persistia de forma preocupante, so-
bretudo pelas condições escolares, familiares e sociais a que a leitura vinha 
sendo submetida. 

Cunha (1983) entende que parte do problema do desinteresse pela leitu-
ra decorre das condições de trabalho a que os professores eram submetidos. 

O educador se vê às voltas com um número assustador de atividades. [...] 
Não sobra tempo a esses profissionais para acompanhar o movimento editorial 
da literatura infantil e juvenil. E eles não podem apoiar-se em pesquisas sobre 
as preferências dos estudantes [...] porque elas não existem, ou quase. Temos 
de considerar, por outro lado, que os educadores em geral não se empenham 
muito em “criar o tempo”, porque na Universidade não tiveram orientação 
sobre o assunto, não têm clara uma visão da verdadeira função da literatura na 
educação. (Cunha, 1983, p.10) 

Para ela, o foco principal na solução do problema do desinteresse pela 
leitura deve incidir sobre o professor. Melhorando os conhecimentos e a 
visão desse profissional com relação à literatura infantil, ele poderá desen-
volver trabalhos mais satisfatórios, que corroborem para a formação do 
interesse leitor infantil. 

O quadro relativo ao hábito de leitura no Brasil só poderá melhorar quando 
toda a postura do adulto relativa ao livro e à função dele na educação se modi-
ficar. Isto surgirá com o melhor conhecimento do fenômeno literário e do leitor 
infantil, e certamente trará como consequência a produção de obras literárias 
mais adequadas para a infância, a facilitação do acesso ao livro e melhores 
opções de leitura e de atividades em torno dela. (p.17) 

Cunha (1983) apresenta alguns aspectos da história e da situação da 
época da literatura infantil e juvenil. Segundo ela, a história da literatura 
infantil era relativamente recente, tendo começado a se delinear apenas no 
século XVIII. Antes disso, porém, a criança acompanhava a vida adulta e, 
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por isso, também consumia a literatura produzida para o adulto. Citando 
texto de Zilberman (1981), Cunha (1983) explica que antes da constituição 
do meio familiar burguês não havia um tratamento específico para a infân-
cia, por isso pequenos e grandes compartilhavam das mesmas situações de 
leitura. Somente com a valorização da infância é que a literatura infantil e a 
escola se desenvolveram, visando ao controle do desenvolvimento intelec-
tual da criança. 

Com isso, Cunha (1983) enfatiza a estreita relação entre a literatura in-
fantil e a “Pedagogia”, uma vez que as primeiras iniciativas de se escrever 
para crianças, na Europa, tinham como propósito fundamental formar e 
informar o pequeno leitor. 

Para ela, no “caminho” que percorreu a literatura infantil na Europa e 
no Brasil, identificam-se duas tendências, uma de produção e adaptação 
de clássicos, outra voltada à apropriação do folclore e dos mitos. E, por ser 
recente a literatura infantil, sobretudo no Brasil, ela relata sobre a pouca 
aceitabilidade de alguns escritores e críticos com relação à existência de 
uma literatura infantil com características específicas, ou a categorização 
desse gênero literário como uma “subliteratura”, uma literatura menor. 

Sobre a discordância com relação à existência de uma literatura espe-
cífica para as crianças, Cunha (1983) entende que é inquestionável essa 
situação. Para ela, não somente há uma literatura específica para o público 
infantil, como essa é até mais abrangente que a literatura para o adulto. 
Enquanto a literatura “adulta” somente serve para o adulto ler, a literatura 
infantil encanta e serve para as crianças e para os adultos. Com isso, Cunha 
(1983) entende que a literatura infantil é manifestação artística, que se ca-
racteriza “[...] pela abertura, pela possibilidade de vários níveis de leitura, 
pelo grau de atenção e consciência a que nos obriga, pelo fato de ser única, 
imprevisível – original, enfim, seja no conteúdo, seja na forma” (Cunha, 
1983, p. p.23). 

Apresentadas as questões históricas sobre a constituição da literatura 
infantil e ponderados os problemas em torno desse gênero literário, Cunha 
(1983) se detém na discussão sobre as intersecções entre literatura e edu-
cação. Para ela, se perguntarmos a um professor, bibliotecário ou aos pais, 
porque ofertam um livro para que as crianças leiam, a resposta sempre será 
porque se quer que os pequenos criem o hábito de ler. Apesar desse objeti-
vo “louvável”, Cunha (1983) pensa ser importante problematizar as razões 
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pelas quais as crianças leem tão pouco. Embora esse problema tenha ligação 
com diversos fatores, o principal consiste no trabalho equivocado que os 
professores desenvolvem com o livro, quando o ofertam à criança. 

De modo geral, explica Cunha (1983), o professor acaba atuando de 
forma autoritária, impondo as leituras, sem levar em conta o interesse in-
fantil. Pelo fato de o professor conhecer os benefícios de uma determinada 
leitura, por considerá-la forma de aprendizado, ele acaba por impô-la à 
criança. Com isso, um trabalho que era para ser voltado ao campo da arte, 
torna-se um trabalho semelhante ao das aulas de Matemática ou Geografia. 

Cunha (1983) então explica que, ao se desenvolver um trabalho com 
a literatura infantil, é evidente que ela atua nas áreas vitais do homem, a 
motora, a cognitiva e a apreciativa, no entanto, deve-se enfatizar a área 
apreciativa, porque a literatura é manifestação artística.

1) Da perspectiva de uma filosofia de educação, é obrigação do educador 
mostrar não só a literatura como também as demais artes como as mais fasci-
nantes formas de descoberta do indivíduo, nas relações de recreação e recriação 
possíveis entre ele e a obra. [...]

2) Da perspectiva de estratégia, cabe ao educador sempre se perguntar se, 
com uma situação mais eficiente, mais orientada, não poderia ele estar aju-
dando mais pessoas a optarem por literatura (ou qualquer outra forma de arte 
ou cultura). 

Em continuidade a suas reflexões, Cunha (1983) aborda algumas das 
formas de manifestação da literatura infantil, como a narrativa, a poesia, o 
teatro e o folclore. Ao tratar desses assuntos, ela apresenta poucas alterações 
de conteúdo em relação ao manual de 1968 e mantém a concepção de que 
para cada fase do desenvolvimento psíquico da criança há um tipo de texto 
adequado, condizente com a mentalidade infantil. 

Em razão das ampliações e atualizações que fez em Literatura infantil: 
teoria & prática, Cunha (1983) apresenta uma bibliografia bastante exten-
sa. Ao todo, são 51 títulos. 

Entre os títulos relacionados na bibliografia desse manual, têm-se: Li-
teratura infantil brasileira (1968), de Leonardo Arroyo; Compêndio de li-
teratura infantil (1959), de Bárbara Vasconcelos de Carvalho; O ensino da 
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literatura (1966), de Nelly Novaes Coelho; A literatura infantil (1978), de 
Jesualdo Sosa; e A literatura infantil na escola (1981), de Regina Zilberman. 

O que se pode notar por esses títulos é que Cunha (1983), apesar de ter 
atualizado e revisto o conteúdo de seu primeiro manual, manteve na biblio-
grafia títulos de outros manuais de ensino, produzidos na década de 1950, 
condizentes com os programas do Ensino Normal. No entanto, Cunha 
(1983) também incorporou na bibliografia de seu novo manual textos pu-
blicados à época, como o livro de Regina Zilberman, A literatura infantil na 
escola (1981). 

Após a publicação desse manual de Cunha (1983), Lúcia Pimentel Góes 
teve publicado Introdução à literatura infantil e juvenil, como volume co-
leção “Manuais de estudo”, que tinha como objetivo publicar diferentes 
livros para uso na Universidade e no ensino de 2º Grau, Editora Pioneira 
(SP).13 

Em relação a esse manual, conforme consta em sua quarta capa, ele “[...] 
interessa a todos que, direta ou indiretamente, estão ligados à produção 
ou ao consumo da Literatura Infantil e Juvenil, destinando-se, particular-
mente, aos Cursos de Formação Específica de 2º Grau para o Magistério” 
(Góes, 1984, quarta capa). 

Nascida na cidade de Amparo-SP, em 1934, Maria Lúcia Pimentel de 
Sampaio Góes,14 em 1952, concluiu um curso de Litterature Française, pela 
Aliança Francesa, e, em 1957, um curso de música, pelo conservatório Dra-
mático e Musical de São Paulo. No ano de 1958, graduou-se em Ciências Ju-
rídicas e Sociais pela USP e, em 1981, concluiu o seu mestrado em Letras pela 
mesma universidade. Em 1989, doutorou-se em Letras, também pela USP, 
sob orientação de Nelly Novaes Coelho. Como professora, atuou na 
USP, principalmente nas áreas de Estudos Comparados de Literaturas de 
Língua Portuguesa, Literaturas Clássicas e Literatura infantil. E, além 
de professora e pesquisadora no campo dos estudos literários, é escritora de 
livros de literatura infantil.

Em Introdução à literatura infantil e juvenil, Góes (1984) explica que 
esse manual se originou de pesquisas que desenvolveu e de palestras e cur-
sos que proferiu para tratar do ensino da literatura infantil, por isso o cará-

 13 Não foi possível localizar informações sobre a editora Pioneira. 
 14 As informações biográficas de Lúcia Pimentel Góes foram extraídas de Coelho (2006) e de 

seu curriculum vitae, disponível na Plataforma Lattes do CNPq. 
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ter introdutório. Cabe destacar, em relação a essa explicação, que quando 
ela teve publicado esse manual, ela já havia iniciado sua pesquisa de douto-
rado, que posteriormente resultou na tese intitulada Em busca da matriz: a 
literatura infantil e juvenil portuguesa, suas peculiaridades e evolução das 
origens à atualidade.15 

Composto em 189 páginas, esse manual está dividido em quatro capítulos: 
“Sobre o conceito de literatura infantil”; “Histórico da literatura infantil”; 
“Breve história da literatura infantil”; e “Tipologia das histórias infantis”. 
Sobre essa organização, consta na quarta capa desse manual que Góes definiu 
os capítulos e tópicos a serem trabalhados de acordo com os conteúdos pro-
gramáticos da HEM. Com isso, “[...] a objetividade de seu questionamento, 
acerca dos problemas mais controversos da área, tornam fácil sua utilização 
e fecunda a sua aplicação em situação de estudo” (Góes, 1984, quarta capa). 

Figura 16 – Capa de Introdução à literatura infantil e juvenil (1984), de Lúcia Pimentel Góes.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

Com dedicatória à “mestra”, “orientadora” e “amiga” Nelly Novaes 
Coelho, Góes (1984) inicia o seu manual levantando o problema de con-
ceituação da literatura infantil. Segundo ela, o estudo desse gênero literário 

 15 Lúcia Pimentel Góes defendeu sua tese de doutorado em 1989, junto à FFLCH-USP. 
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se deparava com duas questões importantes: a existência de uma literatura 
infantil propriamente dita e, em caso afirmativo, a sua conceituação. 

Buscando respaldo em autores como Jesualdo Sosa, Lourenço Filho, 
Bárbara Vasconcelos de Carvalho, Cecília Meireles, entre outros, Góes 
(1984) compreende que há uma literatura específica para o público infantil, 
o que não a faz deixar de ser literatura, “[...] mensagem de arte, beleza e 
emoção” (Góes, 1984, p.3). Ela alerta, no entanto, para a necessidade de 
distinguir literatura infantil da literatura didática. 

A literatura didática é aquela com fim pragmático, enquanto a literatura 
infantil é desinteressada, cuja “[...] linguagem é carregada de significados 
até o máximo grau possível e dirigida ou não às crianças, mas que responda 
às exigências que lhes são próprias” (p.15-16). 

Góes (1984) apresenta alguns “defeitos” que a literatura infantil podia 
apresentar, sobretudo a literatura infantil escrita propriamente para a 
criança. Segundo ela, o primeiro desses “defeitos” era o “tom moralizador”. 
Ainda que Góes (1984) concordasse com a ideia de que o valor moral sem-
pre deva estar presente em um livro, o “tom moralizador”, caracterizado 
como o “castigo dos vícios” e a “recompensa das virtudes”, não é adequado 
na literatura infantil. 

Outro “defeito” que ela identifica na literatura infantil é a “puerilidade” 
dos livros. Em grande parte deles, a linguagem é carregada de diminutivos, 
“tom adocicado” e falsa simplicidade, explica Góes (1984). 

A partir desses “defeitos”, Góes (1984) discute a questão das funções 
desse gênero literário. Com base no manual de 1968, de Maria Antonieta An-
tunes Cunha, ela afirma que uma das funções da literatura infantil é influir 
em todos os aspectos na educação do aluno, no aspecto da sua atividade, da 
sua inteligência e da sua afetividade. “O ideal da literatura é deleitar, entreter, 
instruir e educar as crianças, e melhor ainda se as quatro coisas de uma vez. 
[...] O prazer deve envolver tudo o mais. Se não houver arte que produza o 
prazer, a obra não será literária e, sim, didática” (Góes, 1984, p.32). 

Com base em texto de Lourenço Filho (1943), afirma que a “[...] com-
preensão artística dessa literatura exige a aceitação de uma estética evolu-
tiva ou genética a ser conhecida ou, ao menos, sentida pelos que escrevem 
para crianças” (p.30). Para explicar como que a literatura infantil se ade-
quada a cada uma das fases evolutivas do psiquismo e interesse infantil, 
Góes (1984) cita o trecho de um texto de Antônio d’Ávila:
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1) idade dos bichos (4 a 6 anos), em que os animais ocupam o centro de seu 
interesse, tudo sabem, tudo põem. 

2) idade das fadas (7 a 9 anos), em que as maravilha atribuídas aos bichos 
passam a ser executadas por seres imaginários que simbolizam determinados 
poderes e sentimentos, mas cuja esfera de ação ultrapassa os limites do quoti-
diano e do concreto; 

3) idade das aventuras (9 a 11 anos), em que os heróis humanos vão subs-
tituindo as personagens imaginárias e os seus atos heroicos começam a sofrer 
o controle da crítica, indicando, nos últimos anos da infância, já um grau de 
faculdade lógica a desenvolver-se. (D’Ávila apud Góes, 1984, p.31) 

Discordando do ponto de vista de Regina Zilberman, apresentado em A 
literatura infantil na escola (1981), Góes (1984) reitera a sua afirmação de que a 
literatura infantil se origina na tradição oral, no imagismo, no mito e na lenda, 
que acompanham o homem desde o seu princípio. Ainda que na Antiguidade, 
até o século XVII, não se produziam livros específicos para o público infantil, 
ela discursa do ponto de vista de Zilberman (1981), sobre a origem da literatu-
ra infantil estar relacionada à ascensão da burguesia no século XVIII. 

Em relação aos textos que utilizou em seu manual, apesar de Góes (1984) 
fazer referência a alguns autores, ela não indica nenhuma bibliografia. De 
qualquer modo, é possível observar que os manuais de Bárbara Vasconce-
los de Carvalho e Antônio d’Ávila, os livros de Jesualdo Sosa e de Cecília 
Meireles e textos de Lourenço Filho foram fundamentais na elaboração de 
Introdução à literatura infantil e juvenil. 

Em 1989, Fanny Abramovich teve publicado o manual Literatura in-
fantil: gostosuras e bobices, pela editora Scipione (SP),16 como volume da 
série “Pensamento e Ação no Magistério”, da coleção “Fundamentos para 
o Magistério”. Essa série, conforme consta na quarta capa desse manual, 
compreende a reunião de livros teóricos e práticos necessários a todos os 
professores que desejam modificar o seu fazer pedagógico no dia a dia em 
sala de aula. Essa série se divide em três coleções, entre as quais, “Funda-
mentos para o magistério”. Essa coleção, por sua vez, focaliza livros de “[...] 

 16 A editora Scipione está no mercado há mais de 20 anos. Em 1983, foi adquirida do professor 
Scipione Di Pierro Netto pela família Fernandes Dias e, em 1999, pelo Grupo Abril. Desde 
os anos 1990, a Scipione se firmou no ramo dos livros didáticos e, atualmente, também 
publica livros de literatura infantil e juvenil. Informações disponíveis em: <http://www.
scipione.com.br/conhecendoascipione.asp?bt=1>. Acesso em: 19 de nov. 2014. 
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fundamentação teórica indispensável à formação pedagógica dos professo-
res de pré-escola, 1º grau e demais licenciaturas, sem esquecer, contudo, os 
componentes metodológicos” (Abramovich, 1989, s.p.). 

Por integrar essa série e essa coleção, Literatura infantil: gostosuras e 
bobices se destina, especialmente, a:

Estudantes do curso de Magistério, nas disciplinas: Literatura infantil, Lín-
gua Portuguesa, Educação Artística e Didática

Professores de 1º grau e demais profissionais da área de Pedagogia
Estudantes dos cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa, Arte-educa-

ção e Pedagogia. (Abramovich, 1989, página de rosto) 

Sobre a autora, Fanny Abramovich17 nasceu na cidade de São Paulo e se 
formou em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da USP. 
Após formar-se professora, atuou na educação infantil, ensino de 1º e 2º graus 
e em faculdades da cidade de São Paulo, como, a Faculdade de Belas Artes, 
a Faculdade Anhembi e a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). No 
ensino de 2º grau e nas faculdades, Fanny Abramovich lecionou, especial-
mente, “Didática”, “Prática de ensino” e “Literatura infantil”. E, além de 
ser professora, atuou como orientadora pedagógica, sempre voltada para o 
campo da arte, do teatro e da literatura infantil. Concomitantemente a sua 
atuação como professora, Fanny Abramovich colaborou com jornais, fez 
diversas palestras, ofertou diferentes cursos, integrou júris de concursos e 
prestou assessoria em editoras voltadas às publicações infantis. 

Literatura infantil: gostosuras e bobices contém 174 páginas, divididas 
em nove capítulos, prefácio, introdução, dicas de livros infantis e bibliogra-
fia. Os capítulos desse manual são: “Ouvindo histórias”, “Olhando histó-
rias”, Sobre as ilustrações... cadê as caras do terceiro mundo?”, “Humor na 
literatura infantil”, “Poesia para crianças”, “Se inteirando das verdade”, 
“Se maravilhando com os contos de fadas”, “Trabalhando com a apreciação 
crítica” e “Frequentando e formando bibliotecas”. 

Como se pode notar, os títulos dos capítulos desse manual se apresen-
tam de forma bastante diferente dos demais manuais publicados até então. 
Mas não são apenas os títulos dos capítulos que se diferenciam. O livro de 

 17 As informações biográficas sobre Fanny Abramovich foram extraídas do seguinte site: 
<http://www.vidaslusofonas.pt/fanny_abramovitch.htm>. Acesso em: 10 de out. 2014. 
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Fanny Abramovich é composto por um conjunto de ilustrações e imagens 
e ela utiliza linguagem bastante coloquial, em tom de conversa, com fortes 
marcas da oralidade. 

Esses aspectos se relacionam, especialmente, com o fato de que, durante a 
década de 1980, a produção sobre literatura infantil vinha passando por uma 
renovação, a qual se centrava no questionamento das finalidades didáticas e 
moralistas atribuídas à literatura infantil. Os estudiosos e pesquisadores da li-
teratura infantil da década de 1980, especialmente ligados ao meio acadêmico, 
defendiam a liberdade de criação estética desse gênero literário, desvencilhada 
dos padrões moralistas predominantes em quase todo o século XX. 

As inovações que apresentam o manual de Abramovich são enfatizadas, 
por exemplo, no prefácio de autoria de Maria Bernadete Marques Abaurre. 
Nesse prefácio, essa autora afirma que a escolha de Abramovich por esse 
tipo linguagem foi bastante acertada, pois com toda certeza seria muito 
mais difícil convencer o leitor do prazer da leitura com uma linguagem 
excessivamente formal, acadêmica e hermética. Além de destacar a questão 
da linguagem, Maria Bernadete Marques Abaurre afirma que o manual de 
Abramovich também possibilita refletir sobre a importância e a necessi-
dade de partilhar experiências de leitura e da cumplicidade que às vezes se 
desenvolve entre texto e leitor. 

Figura 17 – Capa de Literatura infantil: gostosuras e bobices (1989), de Fanny Abramovich.
Fonte: Acervo do GPHELLB.
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Em Literatura infantil: gostosuras e bobices, Abramovich (1989) inicia 
sua argumentação tratando da contação de histórias. Segundo ela, essa ati-
vidade é o meio pelo qual a criança inicia sua aprendizagem como leitora. 
Normalmente, o primeiro contato da criança com um livro é por meio da 
oralidade. Quando se lê para os pequenos se suscita a imaginação, se desperta 
a curiosidade e se possibilita o desenvolvimento de ideias para solucionar 
questões. É “[...] ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções im-
portantes, como a tristeza, a raiva a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, 
o pavor, a insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profun-
damente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve [...]” (p.17). 

Mas para que a contação de história consiga atingir esses efeitos, Abra-
movich (1989) alerta para alguns cuidados que o contador ou narrador 
precisa ter. Segundo ela, contar história é uma arte, que não pode ser feita 
de qualquer modo. O primeiro aspecto a ser observado é a escolha do texto. 
Não se pode pegar o primeiro livro que vem à mão e ler para a criança. É 
necessário que o contador ou narrador conheça o texto, a fim de evitar que 
“enrosque” na leitura ou não transmita verdade. Para Abramovich (1989), 
a pessoa que conta ou narra uma história precisa inspirar verdade, pois so-
mente assim despertará o interesse e admiração no ouvinte. 

Além da contação de história, Abramovich (1989) destaca o papel dos li-
vros sem texto como possiblidade de formação do leitor. Segundo ela, algu-
mas editoras estrangeiras desenvolveram papel fundamental na publicação 
de livros apenas de imagens ou de publicações com pouquíssimas palavras. 
No caso do Brasil, Abramovich (1989) menciona o “incrível” trabalho de 
Eva Furnari, Angela Lago e Eliardo França. 

Abramovich (1989) também se detém sobre os livros ilustrados, os 
quais instigam o leitor a adentrar no universo da história, reforçando cará-
ter ético e estético do texto. 

Pelo fato de os livros ilustrados conterem essas características, Abramo-
vich (1989) considera importante o professor estar atento à forma como as 
personagens são representadas, não para se analisar a qualidade do desenho 
em si, mas para identificar estereótipos e representação das relações de poder. 

Outro aspecto que Abramovich (1989) destaca seu manual é o uso do 
humor na literatura infantil. Ainda que o humor parta, recorrentemente, de 
uma ideia engraçada, ele também pode se inspirar no tédio, aborrecimento, 
mau humor, irritação, lamúrias, queixas e reclamações. Fazer literatura de 
humor não é contar piada, fazer graças ou comentários óbvios e “bobocas”. O 
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humor é, nas palavras de Millôr Fernandes, “[...] uma forma completamente 
desinibida e descondicionada de ver as coisas” (apud Abramovich, 1989, 
p.64). 

Detendo-se a algumas das formas de manifestação da literatura infantil, 
Abramovich (1989) faz algumas considerações sobre as poesias em suas 
diferentes formas e os contos maravilhosos. 

Em relação à poesia, ela entende que esse é um dos gêneros da literatu-
ra infantil que mais sofrem com o descaso editorial. Segundo ela, poucos 
livros de poesias eram publicados no Brasil. Também a poesia sofria dife-
rentes preconceitos, como: a sua associação a necessidade de moralização; 
a compreensão de que a poesia tem que ser curta; a ideia de que poesia tem 
que tratar de temas nacionais e patrióticos; ou o inverso, que deve tratar de 
assuntos piegas. Para Abramovich (1989), independentemente de qual seja 
o tema e a extensão da poesia, o que interessa é ela ser de qualidade. Elas 
precisam “brincar” com as palavras, de modo lúdico, mexer com a sonori-
dade e com a atenção da criança. 

Em relação aos contos de fadas, ela destaca o fato de que, quando se dá 
a ler um texto desse gênero, não se imagina que seus registros se encontram 
“perpetuados” há milênios. Por isso, os contos de fadas são importantes 
para se trabalhar conteúdos da sabedoria popular, conteúdos essenciais da 
condição humana, os quais se encontram registros até hoje. Por onta da 
importância que Abramovich (1989) reconhece terem os contos de fadas, 
ela destaca que eles vinham tornando objeto de estudo da Psicanálise, da 
Sociologia e da Antropologia. 

Abramovich (1989) também problematiza a literatura infantil como 
fonte de informação. Ela explica que a curiosidade em conhecer mais sobre 
as coisas é característica dos seres humanos, em especial das crianças. A 
literatura, por isso, pode ser fonte de informação, que atua no sentido de 
sanar essa curiosidade. Porém, Abramovich (1989) alerta o professor que 
não se deve esquecer que ao se utilizar do livro literário como fonte de in-
formação, trata-se de uma fonte literária, 

[...] de ficção, de histórias, onde se aborda um – ou vários problemas – que a 
criança pode estar atravessando ou pelo qual pode estar se interessando... De 
uma leitura que não é óbvia, discursiva ou demonstrativa de tal tema.... Onde 
ele flui naturalmente e límpido, dentro da narrativa – que evidentemente não 
tratará apenas disso. (Abramovich, 1989, p.99) 
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Por ser a literatura infantil um gênero muito associado à escola, Abramo-
vich (1989) apresenta algumas considerações sobre os cuidados que se devem 
ter com esses livros. Um primeiro aspecto apontado por ela se refere ao modo 
impositivo que a leitura é disposta na escola. Normalmente, os alunos não es-
colhem o que iam ler, apenas recebiam as “indicações” dos professores. Essa 
situação é, para Abramovich (1989, p.140), contraditória, pois não é possível 
que alguém aprenda a gostar de ler, sem que possa escolher o que ler. 

Outro aspecto que Abramovich (1989) aponta é o relacionado às chama-
das fichas de leitura. Ela afirma que essa ficha, “bitolada” e “bitoladora”, 
em nada ajuda os leitores a perceber o significado pessoal da leitura. Em vez 
de perguntar quais emoções sentiu o leitor ao ler o texto, o que o mobilizou, 
porque gostou ou não gostou, essas fichas se detêm a aspectos superficiais e 
pontuais. Para Abramovich (1989) a leitura literária precisa ser objeto de dis-
cussão crítica, de problematização na escola. As emoções sentidas, as reações 
precisam ser problematizadas pelo professor e pelos próprios leitores. 

Para concluir, Abramovich (1989) trata da questão das bibliotecas, en-
tendidas como espaços de acesso ao livro, que despertar o interesse infantil 
pela leitura literária. 

A bibliografia indicada por Abramovich (1989) é composta por 20 tí-
tulos, entre os quais, destaco: O que é literatura infantil (1986), de Ligia 
Cadermatori; Problemas da literatura infantil (1951), de Cecília Meireles; 
A literatura infantil (1978), de Jesualdo Sosa; Literatura infantil brasileira 
(1968), de Leonardo Arroyo; A literatura infantil na escola (1981), de Re-
gina Zilberman; Literatura infantil: histórias & história (1984), de Marisa 
Lajolo e Regina Zilberman; A psicanálise dos contos de fadas (1978), de 
Bruno Bettelheim; Morfologia do conto (1983), de Wladimir Prop; e Menti-
ras que parecem verdades, de Umberto Eco e Marisa Bonazzi. 

Em relação a essa bibliografia, o que se pode notar é que ela se diferencia 
bastante das bibliografias dos demais manuais. De modo geral, têm-se li-
vros publicados após a década de 1980, exceto os livros de Meireles (1951), 
Arroyo (1968) e Sosa (1978). Esses livros relacionados por Abramovich 
(1989) eram todos decorrentes de pesquisas acadêmico-científicas sobre 
a literatura infantil, de autoria de pesquisadores ligados o movimento de 
renovação dos discursos sobre esse gênero literário. 
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Em 1991, foi publicado, pela Editora do Brasil, o manual de ensino mais 
recente que localizei: Estudos de literatura infantil, de Manoel Cardoso.18 
Esse manual foi organizado 

[...] visando a completa preparação do futuro professor abrangendo: fonética, 

morfologia, sintaxe, estudo de texto, estilística, ortografia, pontuação e demais 

diacríticos, versificação e produção de texto. Trata-se de uma visão completa 

de tudo o que existe no vastíssimo campo da Literatura Infantil – das fábulas de 

Esopo e Sedro, aos atuais meios de comunicação [...] (Cardoso, 1991, orelha) 

Cardoso (1991), licenciado em Letras e mestre em Literatura Portu-
guesa, explica que Estudos de literatura infantil surgiu durante as suas 
aulas, tendo em vista a necessidade de apresentar aos seus alunos uma 
visão panorâmica de tudo o que se relacionava à literatura infantil. Com 
isso, relata que foi necessário retroceder no tempo, buscando na Idade 
Média a compreensão da literatura infantil, até se chegar à modernidade e 
à contemporaneidade. 

Para dar conta dessa proposta, Cardoso organizou o seu manual em 12 
capítulos, totalizando 143 páginas. Esses capítulos se intitulam: “A litera-
tura infantil e sua importância”, “A fábula, começo de tudo”, “Clássicos da 
literatura infantil”, “Precursores da literatura infantil, no Brasil”, “Montei-
ro Lobato, o criador da Literatura infantil brasileira”, “Ciclo intermediário 
na literatura infantil”, “Tendências da literatura infantil na atualidade”, 
“Textos destinados a leitores da pré-escola e das primeiras séries”, “Poesia 
infantil brasileira”, “A leitura teatralizada”, “O folclore e sua projeção na 
literatura infantil” e “Literatura infantil e outros meios de comunicação”. 

Cardoso (1991), por entender a importância da literatura infantil na 
formação do leitor, afirma que cabia à escola de 1º grau disseminar a lei-
tura e a literatura para crianças e jovens. Para isso, considera fundamental 
orientar os professores, que eram os responsáveis por conduzir as crianças 
no universo literário. 

 18  Não foi possível localizar informações sobre Manoel Cardoso. 
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Figura 18 – Capa de Estudos de literatura infantil (1991), de Manoel Cardoso.
Fonte: Acervo do GPHELLB.

Ele aborda aspectos históricos da literatura infantil, destacando que a 
origem desse gênero se encontra na fábula, formato literário que “encobre” 
a moralidade sob o “disfarce” de ficção. Cardoso (1991) também afirma 
que os primeiros livros escritos especificamente para as crianças foram os 
didáticos, o que fez com que elas optassem pela leitura de narrativas origi-
nalmente destinadas aos adultos. Entre essas narrativas, ele destaca os li-
vros de Charles Perrault, Irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. Esses 
textos, genericamente denominados de contos maravilhosos, revelam:

[...] verdades importantes sobre a vida e todas as implicações que ela apre-
senta: nascimento, trabalho, injustiça, castigo, vitória, prêmio, conquista do 
amor. Tantas vezes, os contos de fadas abordam a necessidade de o ser humano 
provar-se, sentir medo, para que possa revelar sua capacidade de indivíduo que 
luta e vence. (Cardoso, 1991, p.25) 

Em relação ao Brasil, Cardoso (1991) identifica que os primeiros livros 
publicados com destinação às crianças foram os de Olavo Bilac e Francisca 
Júlia. No entanto, apesar de considerar que ambos os autores apresentam 
contribuição valiosa para a literatura infantil brasileira, os livros escritos 
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por ambos ainda se circunscreviam no “tradicionalismo”, que não era na 
literatura infantil contemporaneidade. 

Por essa razão, Cardoso (1991) considera que Monteiro Lobato foi 
quem, de fato, “criou” a literatura infantil brasileira. Esse escritor conse-
guiu produzir uma literatura que se associava à tradição do folclore, possi-
bilitando ao leitor a consciência de mundo, desde a antiguidade, com Esopo 
e Fedro, até chegar ao sítio. Cardoso (1991) afirma que, até 1991, “[...] 
ninguém na literatura Brasileira, adulta ou infantil, conseguiu, com tal 
largueza, amplitude, universalidade, beirar a obra do Mágico de Taubaté” 
(Cardoso, 1991, p.46, grifos do autor). 

Depois do fenômeno “Monteiro Lobato” e da “libertação” do “ranço” 
didático e pedagógico que esse escritor promoveu na literatura infantil, 
Cardoso (1991) afirma que, no período de 1940 a 1970, surgiram outros 
escritores de destaque, como Érico Veríssimo, Lúcia Machado de Almeida, 
Odette de Barros Mott, Francisco Maris e Isa Silveira Leal. Concomi-
tantemente ao despontar desses escritores, Cardoso (1991) afirma que a 
produção de literatura infantil cresceu significativamente. Nesse período, 
instituíram-se:

[...] concursos literários, criam-se prêmios literários de nível nacional. Funda-

-se a Academia Brasileira de Literatura Infantil, sediada em São Paulo. A lite-

ratura infantil entra numa acelerada publicação, suplantando em muito a consi-

derada adulta, conseguindo status de Literatura Arte e não mais o de disciplina 

auxiliar, como em décadas passadas. Em parte, beneficia-se pela Lei 5692/71, 

que valorizava o autor nacional e estimula a leitura, em sala de aula e fora dela, 

como elemento imprescindível ao enriquecimento do universo da criança. 

(Cardoso, 1991, p.52) 

Nesse movimento crescente da produção de livros de literatura infantil 
no Brasil, Cardoso (1991) identifica que predominam quatro tendências 
literárias nos livros para crianças e jovens: Romantismo, Realismo, Simbo-
lismo e Modernismo. 

Com relação ao Romantismo, ele entende que essa tendência se mani-
festa na literatura infantil por meio da aventura, da “luta pelo triunfo da 
justiça”, no mistério dos detetives, nas lendas e nos mitos. O Realismo, 
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por sua vez, bem mais recente na literatura infantil, manifesta-se nesse na 
preocupação com questões sociais, raciais, étnicas, ecológicas e de desigual-
dades e injustiças. O Simbolismo se manifesta na literatura infantil pelo 
mundo da fantasia, das fábulas renovadas, como se faz em A fada que tinha 
ideias, de Fernanda Lopes de Almeida. O Modernismo, por sua vez, tem a 
sua forma registrada na literatura infantil por meio da renovação da lingua-
gem, da criação da literatura que provoca a intuição e o questionamento por 
meio de novas “codificações” para as palavras. 

Cardoso (1991) também aborda a questão do uso da literatura infantil 
na pré-escola e nas duas primeiras séries do ensino de 1º grau. Para ele, 
quando a criança está em idade de 3 a 7 anos, o mais adequado é ofertar a 
ela a literatura oral. Por meio da “contação”, deve-se possibilitar o acesso 
a histórias maravilhosas, com seres mitológicos e lendas, para despertarem 
a imaginação. Paralelamente à literatura oral, Cardoso (1991) explica que 
se deve ofertar à criança a literatura na sua forma escrita. No entanto, as 
histórias devem ser breves e dinâmicas. Ele recomenda que essas histórias 
sejam repletas de imagens, que possibilitem a crianças recontar a história 
apenas pela ilustração. 

Para concluir, Cardoso (1991) problematiza a relação entre literatura 
infantil e outros meios de comunicação, como a revista, o jornal, os qua-
drinhos, a televisão, a música popular e o cinema. Segundo ele, o Brasil 
tinha grande tradição em associar a literatura infantil a esses meios de co-
municação e, por isso, havia, à época, trabalhos nessa área com resultados 
recomendáveis. Esse era o caso, por exemplo, da revista Tico-tico. 

Nessa bibliografia de Estudos de literatura infantil, Cardoso (1991), 
assim como alguns autores de manuais das décadas de 1980 e 1990, mescla 
a produção sobre literatura infantil característica dos anos 1950 e 1960, com 
a produção acadêmica dos anos 1980. 

Entre os livros relacionados na bibliografia desse manual, destaco: Li-
teratura infantil brasileira (1968), de Leonardo Arroyo; O que é literatura 
infantil (1986), de Ligia Cadermatori; Literatura infantil: visão histórica 
e crítica (1982), de Bárbara Vasconcelos de Carvalho; Literatura infantil: 
história, teoria, análise (1981), de Nelly Novaes Coelho; Literatura infantil: 
teoria & análise (1983), de Maria Antonieta Antunes Cunha; Introdução à 
literatura infantil e juvenil (1984), de Lúcia Pimentel Góes; O texto sedutor 
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na literatura infantil (1986), de Edmir Perrotti; Literatura infantil brasileira: 
histórias & história (1984), de Marisa Lajolo e Regina Zilberman; A litera-
tura infantil (1978), de Jesualdo Sosa; A literatura infantil na escola (1981), 
de Regina Zilberman; Morfologia do conto (1983), de Wladmir Prop; e Psi-
canálise dos contos de fadas (1978), de Bruno Bettehleim. 

Ainda no período abordado neste capítulo, década de 1970 a década de 
1990, foi publicado outro manual de ensino, cuja data não pude localizar. 
Trata-se do Pequeno tratado da literatura infantil e infanto-juvenil, de auto-
ria de Martina Sanchez, pela Imery Publicações (GO).19

Nascida em Piraju-SP, em 1937, Martina Sanchez formou-se professora 
em 1956, no Instituto de Educação Cel. Nhonhô Braga, na mesma cidade. 
Em, 1957, ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de So-
rocaba, onde cursou licenciatura em Geografia. Em 1962, passou a atuar 
como professora de 1º e 2º graus e, em 1979, assumiu a cadeira “Geografia 
e Estudos Sociais” na E.E.P.G. Ataliba Leonel. Martina Sanchez também 
se graduou em Pedagogia Educacional e participou da reforma do ensino do 
estado de São Paulo, para a implantação da Lei n. 5.692, de 1971. Além de 
atuar como professora e ocupar cargos adminstrativos na educação paulis-
ta, Sanchez é escritora de livros de literatura infantil.

Da sua experiência como professora e escritora, Sanchez escreveu Pe-
queno tratado de literatura infantil e infanto-juvenil, visando “[...] organizar 
um conjunto de informações de caráter didático que atendam interesses de 
Professores, Orientadores e Estudantes em Geral” (Sanchez, s.d., orelha). 

Para atender a esse propósito, ela compôs seu manual em 141 páginas, 
divididas em introdução, oito capítulos, conclusão, apêndice e bibliogra-
fia. Os capítulos de Pequeno tratado de literatura infantil e infanto-juvenil 
são os seguintes: “Literatura infantil”, “A criança através dos tempos e o 
que tinha para ler”, “A Psicologia infantil e a importância da literatura no 
desenvolvimento infantil”, “Alguns autores e obra da literatura ‘clássica’ 
infantil e infanto-juvenil”, “Principais formas de literatura infantil”, “Bi-
blioteca infantil e o livro na escola”,; “Problemas da literatura infantil” e “A 
mensagem universal – formativa na linguagem infantil”. 

 19  Não foi possível localizar informações sobre a editora Imery Publicações.
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Figura 19 – Capa de Pequeno tratado da literatura infantil e infanto-juvenil (s.d.), de Martina 
Sanchez.
Fonte: Acervo pessoal do autor.

Nesse manual, Sanchez (s.d.) levanta a discussão de que, ao se definir li-
teratura como “arte de compor obras literárias, em prosa e verso”, logo vem 
à mente dos professores a associação desse fenômeno artístico aos textos es-
critos. Porém, ela explica que a literatura abrange muito mais que os textos 
em formato escrito. Desde os povos primitivos, quando a escrita ainda não 
havia se desenvolvido, observa-se uma importante herança literária, que, 
para Sanchez (s.d.), é a fonte de toda a literatura, inclusive infantil. 

Com essa concepção abrangente de literatura e literatura infantil, ela 
alerta que é preciso lembrar que no âmbito desse gênero literário há os que 
são para fins didáticos e os que são para fins de recreação. Com base nos 
livros de Jesualdo Sosa, Cecília Meireles e Bruno Bettelheim, ela define a 
literatura infantil, com fins de recreação, como toda obra literária “[...] que 
ofereça à criança ou ao jovem a oportunidade de crescer intimamente, de 
realizar em si a síntese do mundo em que vive” (Sanchez, s.d., p.14). 

Apesar de entender a literatura infantil dessa forma, Sanchez (s.d.) ex-
plica que, entre os séculos XVIII e XIX, esse gênero literário era entendido 
como instrumento de formação ética das crianças. Essa situação mudou ao 
longo do século XIX, em especial com os Irmãos Grimm, quando a litera-
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tura enveredou para objetivos mais ligados à fantasia, ao entretenimento, 
ao maravilhoso. Nesse período, Sanchez (s.d.) entende que a literatura 
infantil passou a ser entendida como forma de dar “[...] à criança novas 
informações, que lhe assegurem um poder de flexibilidade de espírito para 
compreender as situações que terá que enfrentar no dia a dia, no futuro, 
e entre as quais deverá acomodar harmoniosamente sua vida” (Sanchez, 
s.d., p.15-16).  Por entender que a literatura infantil possibilita ao leitor 
“crescer intimamente”, Sanchez (s.d.), também com base em conceitos da 
Psicologia, especialmente os de Jean Piaget, afirma que os textos literários 
deviam se associar às fases do desenvolvimento psíquico da criança. Ela ex-
plica que, por volta dos 3 anos de idade, a criança, já munida de imaginação 
e criação, se interessa por representações dramáticas simples. Também os 
livros de gravuras são interessantes, pois esse tipo de livro possibilita ini-
ciar a aprendizagem da leitura e do cálculo. Por volta dos 5 anos, quando a 
criança inicia a aprendizagem de um vocabulário mais amplo, seu interesse 
intelectual se voltará para livros com figuras e alguns textos simples, pois 
isso facilita a memorização e repetição. Aos 6 anos, idade pré-escolar, as 
crianças se esforçam para transferir conhecimentos, tentando ler quaisquer 
textos que lhes são dados nas mãos. A partir dos 10 anos, permanece o inte-
resse “animista” pela literatura, como o fantástico e o maravilhoso, porém a 
criança vai se identificando com o mundo real, ganhando espaço as narrati-
vas de aventuras, por exemplo. 

Discorridos esses aspectos, trata da questão das bibliotecas infantis, 
uma vez que, diante da amplitude de possibilidades de leitura que uma 
criança podia ter, a biblioteca se configurava como espaço de oportunidade 
de escolhas. 

Sanchez (s.d.) o conclui com a afirmação de que o público infantil sem-
pre foi e continuará a ser o de mais difícil acesso pela arte. De qualquer 
modo, defende a necessidade de se formar um novo “humanismo” por 
meio da literatura infantil.

O restabelecimento do aprendizado da utilização do bem maior que o 
homem possui – sua capacidade mental e moral, que o levará a uma perfeita 
sintonia com o Todo. E a juventude será capaz de realizar esse milagre, se lhe 
for dada a oportunidade de se conhecerem a si próprios, através do desenvolvi-
mento dessas capacidades. (Sanchez, s.d., p.125). 
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Em relação à bibliografia desse manual, Sanchez (s.d.) relaciona 17 
títulos. Especificamente sobre literatura infantil, ela indica os seguintes: A 
literatura infantil (1978), de Jesualdo Sosa; Psicanálise dos contos de fadas 
(1978), de Bruno Bettelheim; e Problemas da literatura infantil (1979), 
de Cecília Meireles. Além desses, ela indica em sua bibliografia os livros 
Biologia y pedagogia, de Ortega y Gasset; El libro de mi amigo, de Anatole 
France, e L’Émile, de J. J. Rousseau. 

A literatura infantil e o ensino de 1º grau em São Paulo

Tendo em vista os aspectos apresentados até aqui, embora no período 
entre 1971 e 2003 o ensino da literatura infantil se destinava à formação do 
professor, na década de 1980, pela primeira vez, observa-se a publicação de 
documentos específicos sobre o trabalho com a literatura infantil na escola 
de 1º grau. 

Na década de 1980, quando a Secretaria de Estado da Educação de São 
Paulo, visando desempenhar a melhoria do ensino de 1º grau, publicou al-
guns documentos destinados aos professores em exercício, com orientações 
sobre o uso da literatura infantil no ensino da leitura. Tratam-se do “livro 
de classe” Ciclo Básico em jornada única: uma nova concepção de trabalho 
pedagógico: recursos didáticos: sua utilização, elaborado pela Cenp e pu-
blicado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), em 
1989, e o Guia de leitura do acervo básico 1º e 2º graus: literatura infantil e 
juvenil (brasileira), organizado por Maria Célia Rua de Almeida e publica-
do pelo FDE, em 1991. 

Esses documentos, embora não tenham sido elaborados especifica-
mente para uso dos alunos da HEM ou Cefams, serviram como material 
de formação continuada dos professores em exercício. Além disso, por se 
tratarem de orientações oficiais da Secretaria de Estado da Educação de 
São Paulo, eles se apresentam em sintonia com o que se propunha ou se 
esperava que o professor formado na HEM e/ou no CEFAMs soubessem 
a respeito do assunto.

Pelo exposto, apresento alguns aspectos desses dois documentos, por 
entender que eles se relacionam, ainda que indiretamente, ao ensino da lite-
ratura infantil na formação de professores no estado de São Paulo. 
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O ciclo básico em jornada única

Como mencionei, no início da década de 1980, com o arrefecimento do 
regime ditatorial e as constantes denúncias em torno do fracasso escolar, 
sobretudo em alfabetização (Mortatti, 2000b), a Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo iniciou um processo de reorganização de todo seu 
sistema de ensino. 

No caso da HEM, como apontei, foi publicada, em 1987, a Deliberação 
CEE n. 30/87, que visava atender os anseios de melhoria da formação de 
professores no estado de São Paulo. No caso do ensino de 1º grau, entre 
outras medidas, em 1984, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 
implantou o projeto intitulado Ciclo Básico, que tinha como principal 
objetivo atender “[...] às novas urgências sociais e políticas decorrentes da 
pressão pela ‘abertura política’ e pela reorganização democrática das insti-
tuições e relações sociais [...]” (Mortatti, 2000b, p.257).

O projeto do Ciclo Básico “[...] foi a principal medida de um elemento 
de projetos pedagógicos voltados para a melhoria da qualidade do ensino, 
ampliação das oportunidades de acesso e permanência na escola pública e 
busca de maior aproveitamento da comunidade escolar [...]” (Silva; Dal-
vis, 1993, p.9). Após a implantação desse projeto, a Secretaria de Estado 
da Educação, em 1988, por meio do Decreto n. 28.170, de 21 de janeiro, 
instituiu a Jornada Única de Trabalho Docente e Discente no Ciclo Básico, 
visando dar condições e infraestrutura para os planos dessa Secretaria. 

A partir dessas duas medidas, a Secretaria de Estado da Educação de São 
Paulo incorporou ao seu discurso oficial a teoria construtivista como a “nova” 
proposta teórica em alfabetização, a qual passou a embasar todas as ações 
dessa Secretaria no campo do ensino da leitura e da escrita (Mortatti, 2000). 

Em razão dessas mudanças e por conta da necessidade de subsidiar a atua-
ção dos professores, em 1988, a Cenp elaborou o documento Ciclo Básico em 
jornada única: uma nova concepção de trabalho pedagógico: recursos didáti-
cos: sua utilização, no qual apresenta artigos sobre as possiblidades de uso de 
recursos diferenciados no processo de alfabetização de crianças.

Esse documento, publicado pela FDE,20 está dividido em três partes, a 
saber: “Alfabetização: novos caminhos”, “Enriquecimento curricular no 

 20 Embora a autoria desse documento seja institucional, em sua página de rosto consta o nome 
dos professores que atuaram em sua organização. São eles: Cláudio César e Araújo, Isis 
Maria de Palma Augusto, Maria Aparecida Karouze, Maria Zilda da Cunha Lopes, Mar-
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Ciclo Básico” e “Materiais que compõem os módulos de educação física, edu-
cação artística, jogos e brinquedos educativos e livros de literatura infantil”. 

Na parte referente ao “Enriquecimento curricular do ciclo Básico”, há 
uma seção denominada “A literatura infantil no Ciclo Básico”, constituída 
de quatro textos relativos ao trabalho com a literatura infantil na escola de 
1º grau. São eles: “O livro na escola”, de Tatiana Belinky; “A leitura e a 
literatura”, de Lidia Izecson de Carvalho e Jorge Miguel Marinho; “A lei-
tura na escola”, de Regina Maria Elero Ferraz Ivamoto; e “Sobre o acervo 
do Ciclo Básico”, elaborado pela Equipe Técnica da Gerência de Livros e 
Bibliotecas da FDE. 

Conforme nota explicativa da seção “A literatura infantil no Ciclo Bási-
co”, o objetivo maior do trabalho com os livros literários se devia ao fato de 
que muitas crianças não gostavam de ler, porque não conheciam os livros. 

Desta forma, essas crianças não desenvolvem certos rituais de iniciação, 
que são fundamentais para o estabelecimento de expectativas com relação aos 
livros. Cumpre, então, à escola preencher essa lacuna, acompanhando mais de 
perto os contatos desses alunos com os livros, não apenas orientando-os quanto 
a certas convenções (manuseio, leitura da esquerda para a direita etc.), mas, 
principalmente, enriquecendo suas expectativas através de narrativas orais, 
poemas, cantigas etc. (São Paulo, 1988, p.93) 

Figura 20 – Capa de Ciclo básico em jornada única: uma nova concepção de trabalho peda-
gógico (1988).
Fonte: Acervo pessoal do autor.

garida Cecília Corrêa Nogueira Rocha, Marília Claret Geraes Duran, Meire Graça Mattos, 
Norinês Panicacci Bahia. 
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O primeiro artigo da seção “A literatura infantil no Ciclo Básico” é de 
autoria de Tatiana Belinky e se intitula “O livro na escola”. Nele, essa au-
tora inicia sua argumentação expondo que poderia tratar da relação entre o 
livro e a escola fazendo uso de slogans já famosos, como “um país se faz com 
homens e livro”, de Monteiro Lobato. No entanto, esses slogans tratam de 
uma importância óbvia dos livros na escolarização, a qual prescinde a exis-
tência de uma situação bastante rara à época, a existência de bibliotecas nas 
escolas. Relata Belinky (1988):

Ah, que sonho: cada escola com sua biblioteca, de livros de consulta e de 
livros de lazer, em sala de leitura arejada, aconchegante e bem-iluminada para 
uso dos alunos em horário escolar. E a biblioteca circulante, onde os alunos 
possam retirar livros de usa própria escolha, para curtir em casa, sem fichas-de-
-leitura nem cobranças de qualquer espécie. (p.94, grifos da autora) 

Além das bibliotecas escolares, Belinky (1988) destaca que se fazia ne-
cessário usar os livros literários nas aulas de língua portuguesa, por ser esse 
um espaço substancial reservado à leitura. 

Belinky (1988) opta por, ao invés de uma exposição teórica sobre a re-
lação entre o livro e a escola, relatar uma situação que vivenciou em uma 
livraria. Ela conta que, em uma de suas visitas a uma livraria, foi abordada 
por uma criança maltrapilha, que lhe pediu um livro de presente. Ela, sur-
presa com a situação, ofereceu o dinheiro no lugar do livro; a criança, no 
entanto, preferiu o livro. Diante dessa situação, ela conta que se pôs a pen-
sar sobre como há tantas crianças, com possibilidade de acesso ao livro, que 
não sabem o valor que ele tem. Por outro lado, esse menino pobre já havia 
descoberto o valor da “maravilha” chamada livro. 

O segundo artigo da seção “A literatura infantil no Ciclo Básico” é de 
autoria de Lídia Izecson de Carvalho e Jorge Miguel Marinho, ambos, à 
época, membros da Equipe técnica de Gerência de Livros e Bibliotecas da 
FDE. 

Nesse artigo, Carvalho e Marinho (1988) expõem que, apesar de ser 
a leitura a “coluna mestra” de todo o processo de formação escolarizada, 
o modo como a escola tratava a leitura era desvinculado da própria vida, 
criando um modo de ler artificial e fragmentado. Eles entendem que: 
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[...] o livro de Literatura Infantil se oferece como material privilegiado, na 
escola, na medida em que seu universo é abrangente: ele tanto possibilita à 
criança chegar às questões práticas que a leitura propicia resolver, quanto 
estimula a vivência de emoções as mais variadas, levantando a cortina de um 
mundo novo que extrapola a realidade imediata e revela uma realidade simbó-
lica que pode ser fascinante. (Carvalho; Marinho, 1988, p.96)

Carvalho e Marinho (1988) explicam que a sua presença do livro, no 
contexto escolar, é fator de grande estímulo à aprendizagem da leitura e 
formação do gosto literário. Por meio do trabalho com a literatura infantil, 
a criança “[...] passa a escrever melhor e a dispor de um repertório mais 
amplo de informações, a principal função que a literatura cumpre junto a 
seu leitor é a possibilidade de navegar na aventura da criação” (Carvalho; 
Marinho, 1988, p.96). 

O terceiro artigo da seção “A literatura infantil no Ciclo Básico” é de 
autoria de Regina Maria Elero Ferraz Ivamoto, à época, membro da Equipe 
Técnica de Língua Portuguesa da Cenp. 

Nesse artigo, intitulado “A leitura na escola”, Ivamoto (1988) apresenta 
uma proposta de trabalho centrada nas seguintes diretrizes: estimular a 
participação ativa dos alunos em atividades de intercâmbio verbal; dar dife-
rentes opões de leitura; ter o professor como modelo de leitor; evitar leitura 
pré-dirigida; e saber selecionar os textos a partir dos critérios de linguagem 
e conteúdo. Além disso, Ivamoto (1989) apresenta sugestões de trabalho 
com a poesia, o texto narrativo, o texto informativo e a parlenda, todas no 
contexto das primeiras séries da escola de 1º grau. 

O quarto artigo da seção “A literatura infantil no Ciclo Básico” é de 
autoria coletiva, registrada, genericamente, como “Equipe de Gerência de 
Livros e Bibliotecas da FDE”. 

Nesse artigo, intitulado “Sobre o acervo do ciclo básico”, expõe-se sobre 
a iniciativa da FDE na constituição de um acervo de literatura infantil para 
o Ciclo Básico, o qual as escolas da rede pública estadual de ensino recebe-
riam. Essa iniciativa decorreu da compreensão de que o primeiro passo para 
se desenvolver o prazer da leitura literária era saber escolher bem os livros. 
Por isso, havia sido feita uma seleção diversa e de qualidade de livros de lite-
ratura infantil, para que os professores pudessem desenvolver um trabalho 
que “aguçasse” o interesse de leitura das crianças. 
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Além desses quatro artigos, os quais constam na seção “A literatura 
infantil no Ciclo Básico”, na seção “Materiais que compõem os módulos de 
educação física, educação artística, jogos e brinquedos educativos e livros 
de literatura infantil” – é apresentado, sob a forma de anexo, a relação dos 
livros que integram o acervo de literatura infantil do Ciclo Básico. 

Ao todo, são apresentadas referências de 112 livros de literatura infantil, 
os quais variam entre livros de poesias, narrativas longas e narrativas curtas. 

O Guia de leitura do acervo básico 1º e 2º Graus

No início da década de 1990, com o processo de implantação de biblio-
tecas escolares e Centros de Leitura pelo estado de São Paulo, a FDE elabo-
rou documento, no formato de guia, a fim de apresentar “[...] orientações 
e sugestões para todos que desejam enveredar pelo universo da literatura 
Infantil e Juvenil”. Trata-se do documento Guia de leitura do Acervo Básico 
de 1º e 2º graus, publicado em 1991. 

Figura 21 – Capa de Guia de leitura do Acervo Básico de 1º e 2º Graus (1991).
Fonte: Acervo pessoal do autor.

Na apresentação desse documento, o então Diretor Técnico da FDE, 
Sineval Martins Rodrigues, explica o seguinte: “O acesso aos livros já é 
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um fato em nossas escolas através da implantação dos Centros de Leitura/
Bibliotecas Escolares. Agora, mais do que nunca, é preciso consolidar essa 
realidade, estimulando a leitura entre professores e alunos” (Rodrigues, 
1991, p.3). 

A Gerente de Livros e Bibliotecas da FDE, Maria Aparecida Ceravolo 
Magnani, por sua vez, ao prefaciar esse guia, explica que, com o objetivo 
de tornar a escola um espaço de formação de leitores, a Gerência de Livros 
e Bibliotecas da FDE vinha desenvolvendo estratégias em duas linhas de 
trabalho: a implantação desses espaços – Bibliotecas e Centros de leitura; 
e o desenvolvimento de orientação técnica para o trabalho com a leitura na 
escola. E explica que: 

[...] o Guia de leitura do Acervo Básico de 1º e 2º graus vem integrar o conjunto 
de produção da GLB, constituindo-se numa publicação que, ao apresentar 
de forma sucinta, temas, gêneros, adequação obra/leitor, poderá facilitar aos 
professores e alunos o conhecimento do acervo básico, bem como auxiliar na 
indicação e escolha de leitura. (Magnani, 1991, p.5, grifos da autora) 

O acervo básico que a FDE havia constituído e que, à época, estava 
sendo distribuído para as escolas de 1º e 2º graus do estado de São Paulo era 
composto de 180 títulos, alguns de literatura infantil e juvenil e outros de 
literatura “adulta”, “naturalizada” como livros infantis e juvenis. 

Por se tratar de títulos “escolhidos” pela FDE, explicam-se os 180 livros 
que foram previamente analisados por uma equipe técnica especializada, 
que resultou na formação desse acervo e na elaboração do Guia de leitura do 
Acervo Básico de 1º e 2º Graus. Por isso, esse guia, conforme se explica em 
uma nota:

[...] vem trazer ao professor de 1º e 2º Graus informações sobre os títulos infanto-
-juvenil, a fim de auxiliá-lo na escolha do(s) livro(s) que melhor preencha(m) as 
suas expectativas de leitor e de indicador de leitura. Seus dados se referem ao con-
teúdo das obras (enredo, tema, ilustração), ao gênero (narrativa, poesia, teatro, 
livro sem texto) e à adequação livro/leitor. (São Paulo, 1991, p.7) 

Nesse guia são apresentados aspectos dos livros de literatura infantil 
que integram o Acervo Básico de 1º e 2º Graus, como: a indicação da série 
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para a qual cada um era recomendado, resenha sobre o enredo e as prin-
cipais características de cada livro. Essas resenhas foram elaboradas por 
equipo composta por: Ana Maria Domingues de Oliveira, Cláudia Arruda 
Campos, Lenira Aparecida Buscato, Márcia Garcia Dias, Márcia Maísa 
Pelachin, Maria Célia Rua de Almeida, Maria da Graça Barreto Baraldi e 
Regina Maria Hubner. 

Entre os títulos que integram o acervo básico e que foram resenhados 
para integrar esse Guia, destaco: Bisa bia, bisa Bel, de Ana Maria Macha-
do; A bolsa amarela, de Lygia Bojunga Nunes; O gênio do crime, de João 
Carlos Marinho; Nó na garganta, de Mirna Pinsky; É isso ali, de Elias José; 
Filó e Marieta, de Eva Furnari; e O mistério do coelho pensante, de Clarice 
Lispector. 

Alguns desdobramentos do ensino da literatura infantil 
em São Paulo

Também no período que abordo neste capítulo, 1971 a 2003, além das 
publicações não diretamente relacionadas ao ensino da literatura infantil na 
formação de professores, ocorreram outras iniciativas, que indiretamente 
estavam associadas a esse ensino.

Durante a década de 1970, com o crescente interesse de professores e 
intelectuais a respeito da literatura infantil e com aumento das publicações 
de livros desse tipo destinados às crianças, foram criadas duas entidades no 
estado de São Paulo, bastante significativas no campo da literatura infantil. 
Tratam-se do Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil (Celiju) e 
da Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil (ABLIJ). Embora 
não tenham sido criadas com objetivo de se ensinar literatura infantil na 
formação de professoras, ambas decorreram das ações em torno da institu-
cionalização desse ensino, principalmente a partir de 1957. Tanto o Celiju 
quanto a ABLIJ foram planejadas e criadas por professores envolvidos com 
o processo de institucionalização e sistematização do ensino da literatura 
infantil no Ensino Normal paulista, nas décadas de 1950 e 1960. Por essa 
razão, entendo que ambas estabelecem relações com o ensino da literatura 
infantil, sobretudo porque por meio delas (e dos sujeitos que as compu-
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nham) se disseminou uma concepção de literatura infantil formada no 
âmago da formação dos professores primários. 

O Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil 
(Celiju)

Fundado na cidade de São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973, por um 
grupo de professores, escritores, bibliotecários e editores interessados na 
leitura para crianças, o Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil 
(Celiju) se originou de uma reunião realizada no auditório da Biblioteca 
“Mário de Andrade”, na cidade de São Paulo. 

Idealizado pela escritora Odette de Barros Mott e pela bibliotecária 
Idaty Brandão Onaga, que consideravam haver uma falta de entrosamento 
entre pessoas ligadas à literatura infantil, o Celiju foi formado com a fina-
lidade principal de promover o estudo e o desenvolvimento desse gênero 
literário. 

Essa entidade, que não visava a fins lucrativos, teve definidos como ob-
jetivos de seu funcionamento:

I – a efetivação, no ensino, da Cadeira de Literatura Infantil e Juvenil; 
II – a capacitação específica dos interessados no tema; 
III – o apuramento da técnica e qualidade literária do livro infantil e do 

juvenil; 
IV – o empreendimento de palestras, conferências e debates sobre o assunto;
V – o estabelecimento de intercâmbio com entidades congêneres; nacionais 

e estrangeiras; 
VI – a propugnação por adequada orientação da leitura, por crianças e 

jovens;
VII – a promoção da divulgação de autores e de livros infantis e juvenis, por 

todos os meios de comunicação; 
VIII – a instituição de cursos para incentivo e descoberta de novos autores; 
IX – a manutenção de contacto permanente com editores, livreiros e distri-

buidores de livros infantis e juvenis, para expansão destes e seu aprimoramento 
gráfico. (Celiju, s.d., p.1) 
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Para atender a esses objetivos, o Celiju, conforme se previa em seu es-
tatuto, desenvolvia atividades, como: reuniões mensais entre associados; 
cursos sobre literatura infantil; palestras em escolas e bibliotecas especiali-
zadas; seminários e exposições de livros em bienais, feiras e eventos; criação 
de bibliotecas e salas de leitura em regiões da periferia de São Paulo e em 
cidades do interior do estado; e publicação, anualmente, de um catálogo 
para orientação bibliográfica de professores e pais. 

Em 1976, por exemplo, com apenas três anos de funcionamento, o Celi-
ju, escolheu a cidade de Araçariguama-SP para receber a primeira bibliote-
ca organizada por esse centro. Essa biblioteca era composta por 700 livros, 
e custou um investimento de Cr$ 30.000,00. Odete de Barros Mott, então 
presidente do Celiju, explicou em uma matéria para o jornal O Estado de S. 
Paulo que esse foi um investimento muito bem feito, uma vez que a cidade 
de Araçariguama-SP não contava com nenhuma biblioteca infantil ou esco-
lar até então (O Estado..., 1976). 

Além dessa atividade, as publicações anuais dos catálogos com guia de 
leitura para pais e professores era um ponto de destaque das atividades do 
Celiju. Esses catálogos eram publicados com auxílio financeiro da Secre-
taria de Cultura, Ciência e Tecnologia do estado de São Paulo e se orga-
nizam, em sua maioria, da seguinte forma: breve apresentação do Celiju; 
e apresentação de uma relação de livros de literatura infantil, organizados 
conforme a faixa etária dos leitores a que se destinavam. Esses catálogos, 
além de conterem indicação de livros de literatura infantil, apresentam re-
comendação de livros teóricos sobre esse gênero literário. Esse é o caso, por 
exemplo, do catálogo de 1981, que contém a indicação de 15 títulos sobre 
literatura infantil, entre os quais: Literatura infantil brasileira (1968), de 
Leonardo Arroyo; Psicanálise dos contos de fadas (1978), de Bruno Bette-
lheim; Literatura infantil: estudos (1973), de Bárbara Vasconcelos de Car-
valho; Como ensinar literatura infantil (1968), de Maria Antonieta Antunes 
Cunha; Literatura infanto-juvenil (1961), de Antônio d’Ávila; Problemas da 
literatura infantil (1951), de Cecília Meireles; e A literatura infantil (1978), 
de Jesualdo Sosa. 

Com relação aos sujeitos que integraram o Celiju, conforme seu esta-
tuto, para participar das reuniões e assembleias, era necessário ser sócio 
e estar quite com a anuidade. Para se associar, a Diretoria do Celiju em 



HISTÓRIA DO ENSINO DA LITERATURA INFANTIL 305

exercício precisava aprovar tal associação, exceto no caso das pessoas que 
haviam participado da Assembleia de criação dessa entidade. 

Pelas informações que localizei, até meados da década de 1970 o Celiju 
contava com 22 sócias. No final da década de 1970, esse número aumentou 
para 30 sócias. Em relação a esse período, pude identificar os seguintes 
nomes de sócias do Celiju: Camila Cerqueira Cesar, Cecília Mascarenhas, 
Esther Peixoto Mello Gonçalves, Giselda Laporta, Lenyra Fraccaroli, 
Idaty Onagra, Lia Campos Ferreira, Lilian Malferrari, Lucília de Almeida 
Prado, Maria Lúcia P. Sampaio Góes, Maria Lúcia Ramos, Eico Susuki, 
Maria Luiza Martins Campos, Maria Teresa Guimarães Noronha, Nelly 
Novaes Coelho, Noemia K. Pisani, Odette de Barros Mott, Regina Melillo 
de Souza e Stella Carr. 

No início dos anos 80, o número de sócios do Celiju aumentou, de forma 
que identifiquei, além dos que mencionei acima, os seguintes nomes: Al-
fredo Mesquita, Alina Eva Periman, Antonieta Dias de Moraes, Ary Quin-
tella, Chlóris Arruda de Araujo, Cláudia Giannubilo Martini, Elza Cesar 
Sallouti, Ercília F. de Arruda Pollice, Eva Furnari, Farid Soubhia, Gany-
médes José S. de Oliveira, Iza Ramos de Azevedo Souza, Jacy de Abreu 
Longo, Laís Carr Ribeiro de Souza, Léa Correa Pinto, Lucília J. de Almei-
da Prado, Manoel Cardoso, Mara Rinaldi, Maria Alice Penna de Azevedo, 
Maria Ap. F. da Silva Chaves, Maria Dinorah Luz do Prado, Maria Heloisa 
Penteado, Regis Castro, Sersi Bardari, Sheila Ludwing da Silva, Tatiana 
Belinky, Terezinha Leal Alvarenga, Yone Quartim, Zilah Mattos Ricci, 
Lila Figueiredo e Alice Góes. 

Em relação ao funcionamento do Celiju, durante a década de 1970, ele 
funcionou, provisoriamente, em uma sala da sede da Câmara Brasileira do 
Livro, instalada na cidade de São Paulo. A partir de 1980, após autorização 
da Prefeitura de São Paulo, essa entidade passou a funcionar no prédio da 
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. 

Sobre a administração do Celiju, além de Odette de Barros Mott, que o 
presidiu por pelo menos quatro anos, pude localizar a informação de que 
Nelly Novaes Coelho também foi presidenta dessa entidade, porém não em 
que período. 

Também não pude localizar informações sobre até que período o Celiju 
se manteve em funcionamento. O que pude verificar é que essa entidade, 
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em 1990, ainda funcionava, pois promoveu um curso sobre como se tornar 
um escritor. 

Por conta da importância que o Celiju teve ao longo de seu funciona-
mento, na década de 1980 essa entidade foi declarada, em âmbito municipal 
(São Paulo), estadual e federal, como de utilidade pública. 

A Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil

Fundada em 21 de março de 1978 e instalada oficialmente em 2 de 
fevereiro de 1979, a Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil 
(ABLIJ) teve como principal objetivo “[...] a cultura do idioma e da litera-
tura nacional infantil e juvenil, para a formação da infância e da juventude” 
(Academia..., s.d., p.3). 

Com esse objetivo, a ABLIJ teve como um de seus grandes ideais dar 
aos escritores que se dedicavam à literatura infantil o apoio e o prestígio de 
que necessitavam para “vender em tão encantadora tarefa” (Academia... 
1980, f.2). 

Idealizada por Lenyra Fraccaroli, após reunião que realizou em sua casa, 
a ABLIJ se originou da preocupação com as criações literárias que se diri-
giam à criança e ao jovem da época (Tahan, 1979, s.p.). Após essa reunião, 
foram consultados cerca de 400 escritores, os quais se manifestaram favorá-
veis à necessidade e importância de se fundar uma academia, como espaço 
voltado à discussão e problematização das publicações infantis e juvenis. 

Depois de consultados esses escritores, durante o ano de 1978, foi insta-
lada uma comissão provisória,21 que após receber currículo e bibliografia de 
diferentes escritores do país, selecionou aqueles que integrariam a ABLIJ, 
como acadêmicos titulares. Essa comissão provisória também elaborou o 
estatuto da Academia, o qual definiu a seguinte organização: criação de 40 
cadeiras a serem ocupadas por escritores de reconhecido valor, escolhidos 

 21 Essa comissão foi composta pelas seguintes pessoas e organização: Lenyra Fraccaroli (Presi-
denta); Hernâni Donato (vice-presidente); Moisés Vilaça (1º secretário); Zilah Mattos Ricci 
(2ª secretária); Idaty Guerra Brandão Onaga (3ª secretária); Farid Soubia (1º tesoureiro); 
Chloris Arruda de Araújo (2ª tesoureira); Isa Silveira Leal, Marina Tricânico, Regina Mellilo 
de Souza, Antônio d’Ávila, Celso Bentim, Antenor Santos de Oliveira, Lúcia Pimentel Góes 
e Elza Moraes Barros Kyrillos (conselheiros). 
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após “meticulosa” seleção. Para cada cadeira, foi definido um Patrono, 
escolhido entre os escritores brasileiros já falecidos. Como patrono geral da 
ABLIJ, foi escolhido, por unanimidade, o nome de Monteiro Lobato.

Em homenagem a ele e para simbolizar a ABLIJ, foi criada uma meda-
lha pelo escultor Luis Morrone, a qual, de um lado, tem a figura de Lobato 
e, do outro, a do Padre Anchieta. 

Figura 22 – Design da medalha da Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil.
Fonte: Biblioteca Infantil Monteiro Lobato.

Essa medalha, conforme consta em alguns documentos da ABLIJ, foi 
oficializada pelo governo do estado de São Paulo e confeccionada para ho-
menagear pessoas, cuja atuação e produção escrita fizessem jus às honras 
da Academia. 

Em relação à escolha dos “imortais” da ABLIJ, de acordo com seu esta-
tuto, das 40 cadeiras que a compunham, 21 eram destinadas a escritores do 
estado de São Paulo, sendo as demais para escritores de diferentes estados 
e regiões do Brasil. 

Os 40 “imortais” da literatura infantil, escolhidos pela comissão provi-
sória e que tomaram posse no dia 2 de fevereiro de 1979, estão relacionados 
no Quadro 16.

Quadro 16 – Composição da Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil

Cadeira Patrono Acadêmico Estado 

1 Amadeu Amaral Menotti del Picchia SP

2 Léo Vaz Josué Montello MA

3 Otelo Reis José Reis SP

4 Zalina Rolim Maria José Dupré SP

5 Godofredo Rangel Vicente Guimarães RJ

6 Luiz Gonzaga Fleury Renato Sêneca Fleury RJ

Continua
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7 Narbal Fontes Ofélia Fontes RJ

8 Guilherme de Almeida Lúcia Machado de Almeida MG

9 Malba Tahan Irene de Albuquerque RJ

10 Graciliano Ramos Paulo Dantas SE

11 Lourenço Filho Antônio d’Ávila SP

12 Castro Alves Celso Bentim SP

13 Anchieta Regina Melillo de Souza SP

14 Maria Massetti Margarida Ottoni RJ 

15 Basílio de Magalhães Henriqueta Lisboa MG

16 Cecília Meireles Hernâni Donato SP

17 Isabel Serpa e Paiva Lia Campos Ferreira SP

18 Coelho Neto Antenor Santos de Oliveira SP

19 Arnaldo Magalhães de 
Giacomo

Maria Teresa C. de Giacomo SP

20 Viriato Correa Virgínia Lefévre SP

21 Anísio Teixeira Arthur de Castro Borges RJ

22 Jerônimo Monteiro Maria Teresa G. Noronha SP

23 Oswaldo Storni Gaymedes José S. Oliveira SP 

24 Jaçanã Altair Marina Tricânico SP

25 Joraci de Camargo Silvio Meira PA

26 Paulo Setúbal Francisco Marins SP

27 Olavo Bilac Lourdes Póvoa Bley RJ

28 Mary Buarque Maria Lúcia Ramos SP

29 Denise Tavares Bárbara Vasconcelos de Carvalho BA

30 Jannart Moutinho Ribeiro Lucília Junqueira de A. Prado SP

31 Eneida de Moraes Maria Lúcia Amaral RJ

32 Manoel Gondim da Fonseca Edgard d’Álmeida Victor DF

33 Érico Veríssimo Maria Dinorah Luz do Prado RS

34 Cid Franco Ivan Engler de Almeida SP

35 Corrêa Júnior Maria Souza Cempos Artigas SP

36 Erasmo Braga Homero Homem RJ

37 Helen Morley Isa Silveira Leal SP

38 Thales de Andrade Elza Moraes Barros Kyrillos SP

39 Joaquim Osório Duque 
Estrada

Everaldo Moreira Veras PE

40 Manoel Bandeira José Carlos Mrigny RJ

Fonte: Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil (s.d.).

Depois de diplomados os 40 acadêmicos e instalada oficialmente a 
ABLIJ, em 1979, essa entidade passou a desempenhar algumas ações im-
portantes em torno da literatura infantil e juvenil. Entre elas, têm-se: a 
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divulgação da Academia; realização de cursos, palestras, mesas redondas 
e entrevistas em rádios; formação de uma biblioteca e um arquivo com 
documentos pessoais dos acadêmicos; e contato com crianças, jovens e 
instituições culturais e educacionais para coletar dados sobre a produção de 
literatura infantil. 

No conjunto dessas atividades, entre os anos de 1979 e 1982, a ABLIJ 
realizou edições do Ciclo de Palestras sobre Literatura Infantil e Juvenil, 
voltado para professores, pais e interessados no assunto. Das edições que 
esse Ciclo de Palestras teve, localizei a programação e os textos apresenta-
dos em duas: 1981 e 1982. 

Em 1981, entre os dias 26 e 30 de outubro, foi realizada a terceira edição 
desse Ciclo de Palestras sobre Literatura Infantil e Juvenil. Essa edição foi 
coordenada por Antônio d’Ávila e contou com patrocínio da Secretaria de 
Estado da Cultura. Conforme consta na programação dessa edição de 1981, 
as palestras ministradas e os respectivos palestrantes foram: “A pesquisa 
folclórica e seu aproveitamento no livro infantil”, proferida por Maria 
Amália Giffoni; “Trabalhos práticos na feitura de bonecos”, proferida por 
Ilze Celfste Cardoso Franco e Regina Stella C. Franco; “Teatro de bonecos: 
trabalhos de confecção e montagem”, proferida por Ana Maria Amaral; 
“A realidade e a fantasia nos livros de literatura infantil”, proferida por 
Homero Homem; e “O elemento histórico na literatura infantil e juvenil”, 
proferida por Francisco Marins. 

Em 1982, entre os dias 4 e 15 de outubro, foi realizada a quarta edição 
desse Ciclo de Palestras sobre Literatura Infantil e Juvenil. Essa edição 
foi coordenada por Antenor Santos de Oliveira e também contou com 
patrocínio e colaboração da Secretaria de Cultura do estado de São Paulo. 
Conforme consta na programação dessa edição de 1982, as palestras mi-
nistradas e os respectivos palestrantes foram: “Teatro infantil”, proferida 
por Eurípedes de Castro Júnior; “Possibilidades da literatura infantil e 
juvenil brasileira junta ao leitor japonês”, proferida por Mitsuko Kaway; 
“Fontes de assuntos para livros de literatura para crianças e adolescentes. 
Desejado cunho nacionalista de nossos livros”, proferida por Regina Me-
lillo de Souza; “Diferenças de opiniões sobre literatura infantil”, proferida 
por Nelly Novaes Coelho; “Ilustração do livro infantil”, proferida por Luís 
Camargo; “Língua e linguagem nos livros de literatura infantil e juvenil. 
Estudo de três obras típicas, modelo”, proferida por Antônio d’Ávila; 
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“Conceito de literatura para crianças e adolescentes. Sua implicação e sua 
importância no campo da literatura infantil”, proferida por Isa Silveira 
Leal; “Como despertar a criança para a hora do conto, aproveitando jograis 
e músicas, com expressão corporal”, proferida por Lia Campos Ferrei-
ra; “O livro, corpo de letras e seus diversos aspectos: gráfico-ilustrativo, 
formato, artifícios de apresentação. Breve notícia de artes gráficas. Estilo 
moderno de livros”, proferida por Francisco Marins; e “Ficção científica e 
problemas do cotidiano”, proferida por Homero Homem. 

Além desses Ciclos de Palestras, a ABLIJ promoveu cursos sobre litera-
tura infantil, como o realizado em 1985, sob a coordenação de Lia Campos 
Ferreira. Nesse curso, os temas abordados e os expositores foram: “O fol-
clore, base da literatura infantil”, por Hernâni Donato; “A criança dentro de 
uma literatura nacional”, por Ibiapaba Martins; “O livro e sua ilustração”, 
por Regina Mellilo de Souza; “A criança e a poesia”, por Maria Tricânico; 
“A criança na aldeia indígena e na cidade grande”, por Lia Campos Ferrei-
ra; “A obra literária de Selma La Erlöf para crianças”, por Antônio d’Ávila; 
“Lendas brasileiras e japonesas. Confronto”, por Mitsuoko Kawai; “O 
romance policial, suas raízes e suas motivações”, por Isa Silveira Leal; 
“Minhas histórias em quadrinhos”, por Maria Lúcia Ramos; “O livro e a 
música, demonstração prática”, por Irmã Patrícia Silva; e “A informática 
na literatura infantil”, cujo palestrante não foi indicado.

Embora a ABLIJ tenha tido uma atuação bastante importante na dé-
cada de 1980, ela acabou por ser extinta em meados da década de 1990, 
presumivelmente. 

Da “renovação” dos livros de literatura infantil, a 
também “renovação” do discurso sobre esse gênero 
literário 

Durante a década de 1970, concomitantemente aos aspectos apresen-
tados neste capítulo e em decorrência, principalmente, das iniciativas re-
lacionadas ao ensino da literatura infantil ocorridas em décadas anteriores, 
a produção de literatura infantil cresceu e se tornou um “filão” editorial, 
atraindo múltiplos olhares (Lajolo; Zilberman, 1984, Cadermatori, 1986). 
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Se entre as décadas de 1950 e 1960 já se observava, segundo Lajolo e 
Zilberman (1984), um crescimento das publicações destinadas à infância 
e um processo de profissionalização de editoras e escritores ligados a esse 
ramo, a partir da década de 1970, essa produção se avolumou como nunca 
se tinha visto no Brasil. Somente entre 1975 e 1978, a Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil registrou a publicação, no país, de 1.890 títulos 
(Lajolo; Zilberman, 1984). 

Nesse período, explicam Lajolo e Zilberman (1984) que o mercado da 
literatura infantil se apresentava tão promissor que até mesmo escritores 
já consagrados, como Mário Quintana, Clarice Lispector e Vinícius de 
Moraes enveredaram para as “letras infantis”. O que se observa é que essa 
“[...] produção maciça de obras para crianças insere-se num contexto social, 
político e econômico que favorece um modo de produção bastante moderno 
e condizente com a etapa do capitalismo que os anos 60 inauguraram no 
Brasil” (Lajolo; Zilberman, 1984, p.125). 

Em meio a esse crescimento da produção de literatura infantil, pesqui-
sadores como Lajolo e Zilberman (1984), Perrotti (1986) e Cadermatori 
(1986) afirmam que muitos escritores, no anseio de publicar e vender seus 
livros, produziram uma infinidade de obras de qualidade duvidosa. No 
entanto e concomitantemente a esses, surgiram novos escritores que, reto-
mando a tradição lobatiana, deram início a um movimento de renovação da 
literatura infantil brasileira, que se aproxima, em termos artríticos e estéti-
cos, da produção literária não infantil da época (Lajolo; Zilberman, 1984). 
Com isso, afirmam Lajolo e Zilberman (1984): 

[...] [foram] muitas as formas pelas quais o texto infantil contemporâneo busca 
romper com a esclerose a que o percurso escolar e o compromisso com a peda-
gogia conservadora parece ter confinado o gênero. [...] após ter conquistado a 
duras penas o direito de falar com realismo e sem retoques da realidade histó-
rica, e ao mesmo tempo que redescobre as fontes do fantástico e o imaginário, a 
literatura infantil contempla-se a si mesma em seus textos (Lajolo; Zilberman, 
1984, p.161).

Num movimento subsequente ao do crescimento e da renovação da pro-
dução de literatura infantil, a produção sobre esse gênero literário também 
se intensificou de forma contundente e em decorrência da “[...] emergên-
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cia, na cena acadêmica, de um campo de conhecimento específico [...]” 
(Mortatti, 2000a, p.11). Para que essa situação assim se configurasse, ex-
plica Mortatti (2000) que contribuíram: a criação da disciplina “Litera-
tura infantil” no Ensino Normal; a organização de entidades e projetos 
governamentais; a realização de seminários e congressos sobre o assunto; e, 
principalmente, a criação e expansão dos cursos de pós-graduação. 

Em relação a esse último aspecto, desde a criação dos primeiros cursos 
de pós-graduação em Educação e Letras no Brasil, durante o início da 
década de 1960, no caso específico da literatura infantil, nota-se um im-
portante impulso quantitativo de pesquisas nesse campo, o que significou 
(e continua a significar) importante acúmulo de conhecimento nessa área. 
No entanto, mais do que impulsionar a produção de conhecimento sobre 
literatura infantil, a expansão dos cursos de pós-graduação e o gradativo 
processo de “academização” do discurso sobre a literatura infantil signifi-
cou, à semelhança da produção de livros desse gênero, uma “renovação” 
nos modos de compreender, analisar, problematizar e pensar o “lugar” da 
literatura infantil. 

De modo geral, essa renovação, como explica Gatti (1983), se deu a 
partir da composição de temáticas de pesquisa sob a ótica de novas metodo-
logias científicas, utilizadas para se encaminhar a investigação em âmbito 
acadêmico. No caso da literatura infantil, as pesquisas desenvolvidas na 
área de Letras trouxeram o olhar, em especial, da teoria e crítica literárias, 
para os livros destinados às crianças. E, nas áreas de Psicologia e da Edu-
cação, esse novo olhar ficou a cargo da perspectiva crítica, com base em 
teorias marxistas, e na Psicologia Social, especialmente. 

Apenas para se ter uma ideia de como a criação dos cursos de pós-
-graduação impulsionou a produção de discursos sobre literatura infantil, 
entre as décadas de 1970 e 1980 foram apresentados 33 textos acadêmicos, 
entre teses de doutorado e dissertações de mestrado, desenvolvidos em 
cursos de pós-graduação em Letras, Educação e Psicologia (Oliveira, 
2012; Mortatti, 2012). 

Desse conjunto, o primeiro texto acadêmico, sobre literatura infantil, 
publicado no Brasil, foi a dissertação de mestrado Alguns fatores condicio-
nantes da literatura infantil didática, de autoria de Zilda Augusta Anselmo, 
defendida em 1970, junto ao curso de pós-graduação em Psicologia da USP. 
Na área de Letras, o primeiro texto acadêmico produzido foi a dissertação 
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de mestrado O universo narrativo de Monteiro Lobato, um mundo de mentira 
e de verdade: visão crítica de sua literatura infanto-juvenil, defendida por 
Ana Maria Ribeiro Filipouski, em 1977, no curso de mestrado em Letras 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Oliveira, 2012; Mortatti, 
2012). 

Em relação às teses de doutorado, a primeira a abordar aspectos sobre a 
literatura infantil foi a tese A língua portuguesa nas obras infantis de Montei-
ro Lobato, de Nilce Sant’Anna Martins, defendida em 1972, na Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Na sequência dessa, em 
1979, Marisa Philbert Lajolo defendeu a tese Usos e abusos da literatura na 
escola: Bilac e a literatura escolar na República Velha, produzida junto ao 
curso de doutorado em Letras também da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP.

Em decorrência, sobretudo, desse processo de “academização” dos dis-
cursos sobre literatura infantil, a partir de 1980 a publicação de livros, artigos 
em revistas e textos em jornais se intensificou também. No caso dos livros, 
no período compreendido entre as décadas de 1970 e 1980, foram publica-
dos cerca de 50 novos títulos (Oliveira, 2012; Mortatti, 2012). Nesse con-
junto, alguns deles merecem destaque, principalmente porque se tornaram 
emblemáticos com relação às novas abordagens e perspectivas que foram se 
desenvolvendo em torno da literatura infantil a partir da década de 1980. 

O primeiro desses livros é de autoria de Nelly Novaes Coelho, intitu-
lado A literatura infantil: história, teoria, análise, publicado em 1981, pela 
Edições Quíron (SP). 

Essa autora, que na década de 1960 havia escrito um manual de ensino e, 
posteriormente, como professora da FFLCH-USP, criou a disciplina “Li-
teratura infantil” na graduação em Letras dessa Universidade, compreende 
em seu livro que a literatura infantil, para além de seus objetivos imediatos 
(como proporcionar o prazer, emoção e divertimento), deve servir de fonte 
para a “formação cultural” da criança. A literatura infantil entendida essen-
cialmente como Arte desempenha papel importante na formação humana, 
atuando “[...] de maneira mais profunda e duradoura, no sentido de dar 
forma e de divulgar os valores culturais que dinamizam uma sociedade” 
(Coelho, 1981, p.3, grifos da autora). 

De acordo com Coelho (1981), o século XX foi marcado pela transfor-
mação dos valores de base da sociedade, o que gerou, no campo da literatura 
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infantil, uma diversidade de posicionamentos diante do “que é” a literatura 
infantil e “como” ou “por quê” ela pode/deve interferir na “transmissão” 
de valores válidos para um dado momento histórico. Apesar das discor-
dâncias, Coelho (1981) defende que a compreensão da literatura infantil 
não serve apenas para o prazer. “Simultaneamente à ‘diversão’ da leitura, a 
criançada precisa começar a descobrir (sem saber o que está descobrindo) 
que Literatura é algo mais do que um simples passatempo” (Coelho, 1981, 
p.XVII), ela é “depositária” e “mediadora” de valores decisivos para que se 
possa viver a vida em plenitude. 

Além desses aspectos, Coelho (1981) considera que a crítica sobre lite-
ratura infantil produzida até a década de 1980 havia sido feita por “vozes 
críticas” diversas, o que acarretava perda da “[...] literariedade [da literatura 
infantil], por ser tratada como simples meio de transmitir valores” (Coelho, 
1984, p.38, grifo da autora). Segundo Coelho (1981), fazia-se necessária 
a produção de uma crítica literária organizada, na qual os pesquisadores 
se encarregassem de compreender o “valor” do livro de literatura infantil 
por meio do “critério culturalista”, entendido esse critério como as “[...] 
relações que a obra mantém com as tendências de sua época” (Coelho, 1984, 
p.40, grifos da autora). 

Também no ano de 1981, com um ponto de vista bastante diferente do 
de Nelly Novaes Coelho, Regina Zilberman, que havia se doutorado em 
1976, em romanística, na Alemanha, teve publicado o livro A literatura in-
fantil na escola, pela Editora Global (SP). Nesse livro, com base em teóricos 
alemães e considerando que os estudos sobre literatura infantil, produzidos 
no Brasil, não haviam atingido a globalidade do gênero, Zilberman (1981) 
se propõe a pensar a literatura infantil a partir da teoria literária, por consi-
derar que ela estava envolta de equívocos e preconceitos que “reprimiam” 
os estudos que evidenciam a sua “validade estética” e as suas “fraquezas 
ideológicas”. Assim, Zilberman (1981) considera que a constituição da lite-
ratura infantil como gênero literário estava diretamente relacionada à cons-
tituição de um modelo familiar burguês e à valorização da infância, a partir 
do século XVII. Nesse período, Zilberman (1981) afirma que a literatura 
infantil e a escola foram “convocadas” para a missão de controle intelectual 
e manipulação das emoções das crianças. 
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A aproximação entre a instituição e o gênero literário não é fortuita. Sin-
toma disto é que os primeiros textos para crianças são escritos por pedagogos e 
professoreas, com marcante intuito educativo. E, até hoje, a literatura infantil 
permanece como uma colônia da pedagogia, o que lhe causa grandes prejuízos: 
não é aceita como arte, por ter uma finalidade pragmática; e a presença deste 
objetivo didático faz com que ela participe de uma atividade comprometida 
com a dominação da criança (Zilberman, 1981, p.15-16). 

Embora a literatura infantil e a escola partilhem de ponto comum – a na-
tureza formativa – para Zilberman (1981), elas não se identificam. A escola 
participa do processo de manipulação da criança e conformação de padrões 
de pensamento em vigência, já a literatura infantil é lugar de síntese da 
realidade do leitor e de questionamento dos valores em circulação. Apesar 
disso, essa autora considera que ambas não devem ser afastadas. Muito pelo 
contrário, o fato de a literatura infantil ser lugar de questionamento é o que 
justifica a sua permanência na escola. 

A justificativa que legitima o uso do livro na escola nasce, pois, de um lado, 
da relação que estabelece com seu leitor, convertendo-o num ser crítico perante 
sua circunstância; e, de outro lado, do papel transformador que pode exercer 
dentro do ensino, trazendo-o para a realidade do estudante e não submetendo 
este último a um ambiente rarefeito do qual foi suprimida toda a referência 
concreta (Zilberman, 1981, p.25). 

De acordo com Zilberman (1981), para que a literatura infantil pudesse 
se converter nesse elemento transformador, o enfoque dado a ela não podia 
ser outro, senão o estético, que rompe com o compromisso pedagógico e de 
doutrinação. 

Em 1984, Regina Zilberman, juntamente com Marisa Lajolo, teve pu-
blicado o livro Literatura infantil brasileira: histórias & história, pela editora 
Ática (SP). Esse livro, dedicado ao “Mestre Arroyo”, tem como principal 
objetivo revisitar a história da literatura infantil produzida por esse autor 
e atualizá-la até o início dos anos de 1980. Para isso, Lajolo e Zilberman 
(1984) abordam a literatura infantil do ponto de vista da teoria literária, 
analisando sua produção, de modo a estabelecer uma relação com outros 
objetos culturais e com a literatura “não infantil”.
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Para Lajolo e Zilberman (1984), as relações existentes entre literatura 
infantil e “não infantil” são marcadas pela marginalização da primeira em 
relação à segunda, de modo que a menoridade do público a que se destina 
a literatura infantil significou também a menoridade dela como produção 
cultural. 

Se esse contraponto não é comum, isto é, se todas as histórias literárias brasi-
leiras até agora deixaram de incluir em seu campo de estudo a literatura infantil, 
nunca é demais frisar o peso circunstancial que o adjetivo infantil traz para a 
expressão literária infantil. Ele define a distinção da obra; essa distinção, no 
entanto, não pode interferir no literário do texto. (Lajolo; Zilberman, 1984, p.11).

A partir da análise de um vasto conjunto de livros, Lajolo e Zilberman 
(1984) agruparam os textos dessa produção em quatro “ciclos”, caracteri-
zados pela relação que estabelecem com o seu contexto histórico, sobretudo 
com a cultura brasileira. Com isso, essas autoras entendem que a literatura 
infantil, nos seus 100 anos de existência:

[...] funda um universo imaginário peculiar que se encaminha em duas direções 
principais. De um lado, reproduz e interpreta a sociedade nacional, avaliando o 
processo acelerado de modernização [...] De outro lado, dá margem às manifesta-
ções do mundo infantil, que se aloja melhor na fantasia, e não na sociedade, opção 
que sugere uma resposta à marginalização a que o meio empurra a criança. De 
um modo ou de outro, enraíza-se uma tradição – a de proposição de um universo 
inventado, fruto, sobretudo da imaginação, ainda quando está em um funda-
mento social e político. (Lajolo; Zilberman, 1984, p.67)

Mais ligada às pesquisas em Educação e sintonizada com um clima 
de época, característico do momento de reabertura política do Brasil, em 
1985, a professora e pesquisadora Fúlvia Rosemberg teve publicado o 
livro Literatura infantil e ideologia, que resultou de um amplo trabalho de 
pesquisa desenvolvido, entre 1975 e 1980, na Fundação Carlos Chagas, no 
âmbito do projeto Análise dos modelos culturais na literatura infanto-juvenil 
brasileira. 

Com o objetivo de contribuir para a compreensão do significado social 
da noção de criança, Rosemberg (1985) analisou o conteúdo de mais de 
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uma centena de livros de literatura infantil, visando compreender como que 
se dava a relação adulto-criança veiculada nesses livros. 

Por meio do conceito de ideologia, entendido como a reprodução das 
relações de poder e de produção vigentes, Rosemberg (1985, p.49) aponta 
que o livro de literatura infantil “[...] se apresenta como um produto cuja 
feitura é guiada por objetivos que parecem exteriores à criança [...]”. Por 
isso, esses livros assumem a função de código de ética, normatizando todos 
os aspectos da vida, sendo a existência deles determinada pela tese de que 
vão demonstrar situações e contextos das crianças (Rosemberg, 1985). 

Em decorrência do exposto, Rosemberg (1985) conclui que há uma 
contradição aparente na produção de livros de literatura infantil, pois apre-
sentam, ao mesmo tempo, o aspecto “educativo” e “deseducativo”, como 
uma proposta de modelo negada. 

A dupla moralidade que propõe é, pelo menos isomorfa aos padrões cul-
turais e às relações de poder dominantes [...] remete a relação de dominação 
adulto-criança; na medida em que produzida por brancos de classe média e 
destinada a brancos de classe média, mantém a relação de dominação entre 
essas categorias sociais (Rosemberg, 1985, p.103). 

Em 1986, um ano após a publicação do livro de Fúlvia Rosemberg, o 
professor, pesquisador e crítico literário Edmir Perrotti teve publicado o 
livro O texto sedutor na literatura infantil, pela editora Ícone (SP), que re-
sultou de sua dissertação de mestrado, apresentada em 1984, na Escola de 
Comunicações e Artes da USP. 

Nesse livro, com o objetivo de analisar a nova tendência literária para 
crianças, que surgiu a partir da década de 1970, Perrotti (1986) afirma que, 
desde que a literatura infantil se desenvolveu no Brasil, predominava uma 
concepção “utilitária”, que não buscava a realidade da criança, mas a trans-
missão de uma “verdade”. 

Visto isso, o problema que nos fica é o de que a literatura para crianças e 
jovens não se satisfaz com a tradição da arte concebida enquanto instrumento 
apenas em um de seus níveis, mas, exagerando a tradição, reduziu-se a isso, 
fazendo do contingencial, estrutural e da literatura, propaganda, ao buscar ape-
nas o exortivo, o edificante, o didático, ao realizar obras que, no dizer de Elliot, 
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antes de mais nada, tentam “convencer o leitor de determinado ponto de vista 
do autor”. (Perrotti, 1986, p.38) 

Segundo Perrotti (1986), esse “utilitarismo” passou a ser questionado e 
entrou em crise na produção literária nacional somente na década de 1970, 
quando um grupo de “lúcidos” escritores passou a ter publicados livros que 
rompiam com a estética vigente. Para Perrotti (1986), o livro que marca 
essa transição da literatura “utilitarista” para a renovação estética é O cane-
co de prata, de João Carlos Marinho Silva, publicado em 1971. 

Embora essa renovação estética tenha se dado de forma bastante con-
tundente a partir de 1970, segundo Perrotti (1986) explica que alguns escri-
tores, no anseio de questionar os padrões vigentes e tecer críticas ao modelo 
burguês e capitalista da sociedade do século XX, acabaram por produzir 
uma literatura também utilitária, porém, “às avessas”. 

Perrotti (1986) conclui que, com a ruptura do “utilitarismo” na lite-
ratura infantil e a compreensão do papel coercitivo desse tipo de livro, 
entende-se a importância do discurso estético, condizente com aspirações 
de liberdade e de participação democrática do leitor. Para ele “[...] so-
mente o discurso estético, dado o seu caráter de ‘escritura’, mostrou-se, 
desde sempre, capaz de, ao mesmo tempo, conter interesses históricos e de 
transcendê-los” (1986, p.153). 

Com base nesses textos publicados na década de 1980, ainda que muitos 
outros tenham sido publicados nesse período, pode-se perceber as princi-
pais tendências relacionadas ao estudo e análise da literatura infantil, que 
passaram a circular, no Brasil, com o processo de “academização” do dis-
curso sobre esse gênero literário. 

Entre essas principais tendências, notam-se a associação da literatura 
infantil à ascensão do modelo de sociedade burguês capitalista e a busca por 
analisar esses livros do ponto de vista de sua “literariedade”, em oposição 
ao “utilitarismo” “pedagógico” ou “didatista”. O que visavam esses auto-
res, cujos textos aqui sintetizei, era reforçar o caráter estético dos livros de 
literatura infantil, sem, porém, tomar como parâmetro para se definir esse 
estético, os valores educacionais e psicológicos comportamentais. 
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Características do ensino da literatura infantil entre 
1971 e 2003

Com base nas informações apresentadas neste capítulo, no período com-
preendido entre 1971 e 2003, é possível observar que o ensino da literatura 
infantil na formação de professores passou por um conjunto de mudanças, 
de modo que, a partir do final dos anos de 1980, esse ensino foi se tornando 
menos regular no estado de São Paulo, até que desaparecesse por completo.

De qualquer modo, ainda que os documentos a que tive acesso sejam 
pontuais e se refiram a escolas específicas, é possível afirmar que o ensino 
da literatura infantil ainda se manteve com lugar reservado na formação de 
professores. 

Como se nota pelos planos de ensino e pelos guias curriculares que apre-
sentei, além de o ensino da literatura infantil ter permanecido na formação 
de professores, do ponto de vista legislativo, ele não sofreu mudanças signi-
ficativas até o final dos anos 1980.

Mesmo com a implantação da HEM, as prescrições para o ensino da 
literatura infantil, propostas pela Cenp, em 1981, e os planos de ensino que 
os professores elaboraram, indicam a permanência da mesma concepção de 
ensino da literatura infantil, que se formou e se disseminou no âmbito do 
Ensino Normal, entre 1957 e 1970. 

Somente no final da década de 1980, quando o discurso acadêmico sobre 
literatura infantil começou a despontar como um discurso de renovação, 
é que se observam mudanças nos documentos oficiais do estado de São 
Paulo. Essas mudanças podem ser notadas, por exemplo, nos planos de 
ensino do Cefam e também nos documentos sobre o ensino da leitura no 
ensino de 1º grau. Neles, a habitual abordagem sobre a origem, desenvolvi-
mento, conceituação e ajustamento da literatura infantil não consta. O que 
se observa nesses planos e documentos são abordagens da literatura infantil 
mais ligada à perspectiva de análise literária desses livros, como propu-
nham Zilberman (1981), Lajolo e Zilberman (1984) e Perrotti (1986).

Esse movimento de mudança em torno do ensino da literatura infantil se 
nota, também, nos manuais de ensino desse período. Nos manuais publica-
dos até meados da década de 1980, observa-se a manutenção da concepção 
de ensino da literatura infantil centrada na “recreação” e “instrução”, por 
isso eles apresentam conteúdo muito semelhante ao dos manuais publica-
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dos entre 1957 e 1970. Esse é o caso, por exemplo, dos manuais de Oliveira 
e Monteiro (1981), Cunha (1983) e Pimentel (1984). No caso do manual de 
Cunha (1983), já se observa a incorporação de algumas reflexões de ordem 
acadêmica sobre a literatura infantil e certa relativização do valor educativo 
desse gênero literário, porém essa professora ainda mantém a concepção de 
literatura infantil centrada na “instrução” pela “recreação”. 

A partir da segunda metade da década de 1980, os manuais mais re-
centes que localizei, Abramovich (1989) e Cardoso (1991), apresentam 
uma concepção de literatura infantil diferente da até então recorrente nos 
manuais de ensino. Especialmente no manual de Abramovich (1989), ob-
serva-se a proposição do ensino da literatura infantil ligado ao objetivo de 
formação do gosto pela leitura literária, de modo a valorizar a esteticidade 
dos textos. Esses dois manuais apresentam essa concepção de literatura in-
fantil, porque, conforme apresentei, seus respectivos autores se basearam, 
majoritariamente, nos livros resultantes de pesquisas acadêmicas recém-
-publicados, como os de Zilberman (1981), Lajolo e Zilberman (1984) e 
Perrotti (1986). Ao incorporarem as reflexões desses autores em seus ma-
nuais, Abramovich (1989) e Cardoso (1991) produziram “concretizações” 
para o ensino da literatura infantil que, em certo sentido, se configuram 
como “renovadoras” da tradição em que se circunscrevia esse ensino. 

Ainda em relação aos manuais de ensino publicados entre 1971 e 2003, 
cabe destacar que o livro de Cecília Meireles, Problemas da literatura in-
fantil, que até então não era comumente mencionado na bibliografia dos 
manuais das décadas de 1950 e 1960, passou a ser citado ou referenciado 
com maior frequência. Esse fato está relacionado, principalmente, com a 
reedição desse livro, no final da década de 1970 e durante a década de 1980, 
pelas editoras Nova Fronteira (RJ) e Summus Editorial (SP). 

Outro aspecto que merece destaque com relação ao ensino da literatura 
infantil, entre 1971 e 2003, é a criação do Celiju e da ABLIJ. Essas duas 
entidades, embora não diretamente ligadas ao ensino da literatura infantil 
na formação de professores, foram criadas e envolveram em suas ativida-
des os principais nomes ligados a esse ensino. Nomes como os de Bárbara 
Vasconcelos e Carvalho, Antônio d’Ávila, Nelly Novaes Coelho, Lenyra 
Fraccaroli, Antenor Santos de Oliveira, Hernâni Donato, entre muitos 
outros, estiveram envolvidos com essas entidades e com as atividades que 
elas promoveram. Desse modo, pode-se dizer que a concepção de literatura 
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infantil antes disseminada apenas por meio do ensino desse gênero literário 
nos Cursos Normais e na HEM, a partir da década de 1970, ganhou maior 
amplitude por meio do Celiju e da ABLIJ, cujas ações se davam para públi-
co que extrapolava os limites da formação de professores. 

Em vista dos aspectos aqui apresentados, é possível afirmar que, entre 
1971 e 2003, observa-se, até meados da década de 1980, a manutenção do 
ensino da literatura infantil nos mesmos moldes das décadas anteriores. 
Esse ensino começou a mudar, assumindo ponto de vista mais “literário” e 
mais estético, após a literatura infantil começar a se tornar objeto de inves-
tigações acadêmico-científicas. 

Nesse processo, observa-se, também, que, com o processo de “academi-
zação” dos discursos sobre a literatura infantil, o seu ensino na formação de 
professores foi se tornando cada vez mais esparso, até ser extinto da forma-
ção de professores. Juntamente com o processo em que a literatura infantil 
se tornou objeto de investigações acadêmico-científicas, esse gênero lite-
rário foi perdendo espaço como disciplina escolar na HEM e nos Cefams. 

De qualquer modo, ainda que o ensino da literatura infantil tenha ca-
minhado, nesse período, para sua extinção na formação de professores, 
as ações em torno desse ensino deixaram marcas nas discussões sobre esse 
gênero literário. Embora a maior parte dos manuais publicados na década 
de 1980 ainda apresentasse concepção de literatura infantil ligada aos obje-
tivos “instrutivos” e “moralistas”, eles continuaram a circular nas décadas 
seguintes, “funcionando” como livros teóricos, como é o caso de Literatura 
infantil: teoria & prática, cuja edição mais recente data de 2003. 




