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5 
o ensino dA literAturA infAntil nA 

formAção de professores: quAis sentidos? 
(à guisA de conclusão)

A “disciplinarização” do ensino da literatura infantil: de 
saber escolar a uma teorização

Pensar a história do ensino por meio da disciplina escolar é buscar com-
preender, como explica Chervel (1990), um aspecto lacunar na historio-
grafia da educação. No caso do Brasil, ainda que desde os anos de 1990 
pesquisas desse tipo venham ganhando força e se expandindo rapidamente, 
algumas disciplinas permanecem inexploradas pelos historiadores da edu-
cação. Esse era o caso do ensino da literatura infantil na formação de profes-
sores primários no estado de São Paulo, decorrente da criação da matéria/
disciplina “Literatura infantil” nos Cursos Normais. 

Possivelmente pelo pouco espaço que essa matéria/disciplina ocupou 
na formação de professores, configurando-se, no conjunto das demais, 
como aparentemente pouco relevante ou sem grandes efeitos na amplitude 
formativa que se pretendia aos professores primários, o ensino da literatura 
infantil e os dispositivos legais de sua institucionalização eram, até então, 
apenas objeto de pequenas menções em algumas pesquisas. 

Visto dessa perspectiva, o ensino da literatura infantil pode suscitar a 
ideia de algo sem importância para a história da formação de professores e 
para a História da Educação em geral. No entanto, conforme explica Cher-
vel (1990), as disciplinas somente podem ter a sua importância questionada 
se estudadas na sua “economia interna”. Uma vez que qualquer que seja a 
disciplina, ela sempre está no centro da ação em torno da qual se coloca em 
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exercício as finalidades educativas, por isso não há disciplina que não seja 
relevante para se entender o curso histórico da educação (Chervel, 1990). 

Pensada no conjunto do currículo dos cursos de formação de professo-
res primários, entende-se que a criação da matéria e, depois, da disciplina 
“Literatura infantil” esteve associada aos processos de reorganização desses 
cursos, em decorrência das diferentes necessidades e urgências que foram 
sendo sentidas, ao longo do século XX, no âmbito educacional. Somente 
por isso, já se justificaria o estudo dessa disciplina e do ensino materializado 
por meio dela.

Porém, ainda no caso da matéria/disciplina “Literatura infantil”, penso 
que há pelo menos uma razão a mais para tal empreendimento. Por se tratar 
de assunto “interdisciplinar” e “multifacetado” (Mortatti, 2008), buscar 
compreender aspectos do ensino desse gênero literário por meio de sua 
“disciplinarização” na formação de professores é pensar, também, a sua 
ressonância em outras instâncias sociais e culturais e em outros campos de 
conhecimento, direta ou indiretamente ligados à literatura infantil. 

Levando em consideração esses aspectos, ao me propor pesquisar sobre 
o ensino da literatura infantil e tentar entender a sua relação com a formação 
de professores, o esforço foi o de tentar compreender a “economia interna” 
desse ensino e identificar como ele se relacionou com o Ensino Normal, a 
HEM e os Cefams. 

A partir do processo de análise do conjunto de documentos que reuni, o 
que se pode observar é que, entre o final do século XIX e quatro primeiras 
décadas do século XX, conforme os livros literários destinados às crianças 
foram se avolumando no país, também a produção de discursos sobre a 
literatura infantil foi crescendo. Isso contribuiu para a formação, até a dé-
cada de 1940, de saberes ainda não sistematizados a respeito desse gênero 
literário, os quais, posteriormente, concorreram para se instituir o ensino da 
literatura infantil na formação de professores. 

Essa contribuição se deu, porque, há época, não havia no Brasil um 
saber de referência sobre o assunto. O que se tinham eram esses discursos, 
publicados no formato de prefácios, apresentações, prólogos, textos em 
jornais e artigos em periódicos, que de certo modo apresentavam algumas 
concepções do que se considerava, ou não, literatura infantil. 

Com isso, em 1947, quando pela primeira vez foi instituído o ensino da 
literatura infantil na formação dos professores primários paulistas, ainda que 
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de forma isolada – apenas no Instituto de Educação Caetano de Campos – 
começou-se a buscar medidas para a construção de um saber específico para o 
ensino desse gênero literário. Disso, decorreram as primeiras publicações de 
manuais com capítulos destinados ao ensino da literatura infantil. 

Na década seguinte, após reforma dos Cursos Normais, em 1957, com 
expansão do ensino da literatura infantil por todo o estado, sentiu-se, de 
forma mais incisiva, a necessidade de identificar, selecionar, classificar, 
organizar e definir um saber sobre esse gênero literário, coerente com a 
formação de professores da época. Em vista disso, foram levadas a cabo no 
estado de São Paulo um conjunto de ações, entre as quais se destacam: a ela-
boração de programas para a disciplina “Literatura infantil”; e a produção 
de manuais destinados especificamente para o ensino desse gênero literário. 

No âmbito da institucionalização do ensino da literatura infantil como 
matéria/disciplina escolar, desde 1947, os sujeitos envolvidos na siste-
matização desse ensino acabaram por compilar, reformular e adaptar os 
diferentes conhecimentos que se tinha sobre a literatura infantil, gerando 
a formulação de um “saber escolar” a respeito desse gênero literário. Esse 
saber, como explica Chervel (1990), embora comumente tratado na histo-
riografia como vulgarização dos saberes de referência ou como mera trans-
posição dos saberes de ordem não escolar, constitui um saber autônomo, 
“[...] que consegue contudo se infiltrar subrepticiamente na cultura da 
sociedade global” (Chervel, 1990, p.200). 

Na formulação desse saber escolar, observam-se, por exemplo, ações 
como: apropriação dos saberes que circulavam nos discursos sobre a litera-
tura infantil; a incorporação de teorias educacionais e de concepções meto-
dológicas de ensino, como as vinculadas ao movimento da Escola Nova; e 
também a apropriação de conceitos da psicologia do desenvolvimento de 
base experimental. 

Como explica Forquin (1993), a construção do saber escolar:

[...] não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e os materiais culturais 
disponíveis num dado momento, ele deve também, para torná-los efetivamente 
transmissíveis, efetivamente assimiláveis às jovens gerações, entregar-se a um 
imenso trabalho de reorganização, de reestruturação [...] (p.16) 
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Com esse processo de construção de um saber escolar sobre a literatura 
infantil, na segunda metade do século XX, por não haver, até então, um 
saber de referência específico para esse gênero literário, esse saber escolar, 
“concretizado” nos manuais de ensino, passou a ocupar esse vazio e a “fun-
cionar” com uma teoria desse gênero literário. 

Na medida em que o saber escolar sobre a literatura infantil passou a subsi-
diar as reflexões em relação a esse gênero literário, para além das finalidades do 
ensino, é possível afirmar que foi esse saber escolar, num movimento inverso, 
que passou a ser utilizado como saber de referência. Esse aspecto pode ser 
observado, por exemplo, na recorrente citação e utilização dos manuais como 
bibliografia na elaboração de textos, artigos e até mesmo de outros manuais. 

No caso de Compêndio de literatura infantil (1959), de Bárbara Vascon-
celos de Carvalho, observa-se que, nas décadas de 1970 e 1980, essa autora 
reformulou esse manual, ampliando algumas informações, e o publicou como 
diferentes livros sobre teoria, crítica e história da literatura infantil. Os livros 
decorrentes da reformulação de Compêndio de literatura infantil são: Literatura 
infantil: estudos (1971); e Literatura infantil: visão histórica e crítica (1982). 

Caso semelhante a esse se pode observar com os manuais de Maria An-
tonieta Antunes Cunha. Essa autora, ainda que tenha reformulado o seu 
primeiro manual – Como ensinar literatura infantil – também sob o formato 
de um novo manual – Literatura infantil: teoria & prática –, o segundo alçou 
o status de livro teórico, de modo que suas últimas edições datam do século 
XXI, posteriormente ao processo em que o ensino da literatura infantil foi ex-
tinto da formação dos professores primários. Também esse livro, ainda hoje, 
encontra-se referenciado em número significativo de trabalhos acadêmicos, 
como teses e dissertações, desenvolvidas nas áreas de Educação e de Letras. 

Ainda como exemplo do processo em que as publicações destinadas ao 
ensino da literatura infantil “funcionaram” como teoria da literatura infan-
til, tem-se o caso do livro de Jesualdo Sosa. Esse livro, que na sua edição de 
1955 circulou no Brasil com forte vinculação ao ensino da literatura infantil 
na formação de professores, no final do século XX, após ser traduzido para 
o português, passou a ser utilizado como referencial teórico já nas primeiras 
teses e dissertações desenvolvidas no país. Nesse sentido, ainda que elabo-
rado a partir da experiência de Jesualdo Sosa como professor de literatura 
infantil e fortemente relacionado ao ensino desse gênero literário no Ensino 
Normal, La literatura infantil, por décadas, logrou o status, como afirma 
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Ceccantini (2010), de única bibliografia teórica estrangeira traduzida para 
o português brasileiro. 

Com isso, entendo que o movimento em torno da institucionalização do 
ensino da literatura infantil significou o processo pelo qual o saber que se 
construiu a fim de atender a urgência e necessidades desse ensino na forma-
ção de professores se converteu em um tipo de teorização, sendo usada para 
subsidiar estudos e investigação no campo da literatura infantil. É essa situ-
ação que penso explicar, por exemplo, o fato de que quase todos os manuais 
tiveram diferentes edições e tiragens (em alguns casos que ultrapassaram a 
casa dos 5.000 exemplares), mesmo com toda a instabilidade que o ensino 
da literatura infantil representou, do ponto de vista da legislação. Mesmo 
quando a legislação não previa o ensino da literatura infantil nos cursos de 
formação de professores, esses manuais continuaram a ser reeditados, em 
alguns casos, por diversas vezes. Nesse sentido, como explica Valdemarin 
(2010), esses manuais de ensino, em razão de “[...] sua ampla difusão, seu 
manuseio cotidiano e as sucessivas edições, [...] contribuíram decisivamen-
te para que determinadas interpretações se tornassem hegemônicas” (p.26).

Pelo exposto, pode-se afirmar, com base nas formulações de Chervel 
(1990), que o saber escolar construído em favor do ensino da literatura in-
fantil na formação de professores carregou consigo uma significação maior. 
Mais do que formar professores, o ensino da literatura infantil contribuiu 
para formar modos específicos de se pensar “teoricamente” esse gênero 
literário e definir formas de produção e interpretação dos livros destinados 
às crianças. 

Foi, portanto, no conjunto das iniciativas de se tematizar, normatizar e 
concretizar o ensino da literatura infantil nos cursos de formação de profes-
sores no estado de São Paulo que se formou o que podemos denominar de 
uma teoria específica sobre a literatura infantil brasileira. 

A “psicologização” da literatura infantil: a construção de 
uma base científica 

Ao se tomar para análise os textos sobre história da literatura infantil 
brasileira, é unânime a afirmação de que a produção literária destinada à in-
fância emergiu, neste país, das relações entre literatura e ensino, no interior 
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da escola primária. Como detalhadamente indicam Arroyo (1968), Salém 
(1970) e Lajolo e Zilberman (1984), os primeiros livros de literatura infantil 
publicados no país foram produzidos com destinação escolar, carregando 
consigo a marca indelével dos propósitos instrutivos educacionais. 

No entanto, se está mais do que explorada e defendida (pelo menos por 
ora) a tese de que a literatura infantil brasileira tem sua “origem” ou sua 
“formação” na relação entre literatura, ensino e escola, no que se refere à 
“origem” dos discursos sobre esse gênero literário ainda se fazem necessá-
rias reflexões.

Nos textos que problematizam os discursos brasileiros sobre literatura 
infantil (como os de Magnani (1998), Ceccantini (2004) e Souza (2008)), 
geralmente se aponta a “origem” dessa produção também com vinculação 
à escola, porém não se exploram questões relativas às bases científicas ou 
tipos de conhecimento que subsidiaram a formação dos conceitos sobre lite-
ratura infantil, que circularam no Brasil, ao longo do século XX. 

Conforme se pôde observar nos textos que sintetizei no Capítulo 1, 
entre o final do século XIX e primeira década do século XX, os primeiros 
discursos brasileiros sobre literatura infantil foram publicados sob o for-
mato de prefácios, apresentações e prólogos. Nesses discursos, cujo desti-
natário não era a criança, para quem os livros eram escritos, mas os pais e 
professores, que os compravam ou os davam a ler, observa-se a exaltação 
de características “literárias” em função das necessidades educativas que se 
consideravam adequadas para a formação (moral) do leitor. 

Já no início do século XX, os discursos sobre literatura infantil come-
çaram a ser produzidos em formatos mais consistentes, como artigos em 
periódicos especializados. Observa-se com isso a tentativa de alguns edu-
cadores em conceituar e problematizar a literatura infantil a partir da “cien-
tificidade” dos métodos de ensino, como o método intuitivo e o método 
analítico. Essa situação, a partir da década de 1940, cedeu espaço para 
questões de ordem psicológica.

A partir da década de 1920, com a gradativa disseminação do pensa-
mento escolanovista no Brasil, a Psicologia foi ganhando maior destaque 
como uma das ciências presentes na fundamentação educacional. Confor-
me explica Antunes (1998), as relações entre a Psicologia e a Escola Nova, 
particularmente no Brasil, foram indissociáveis. Segundo essa autora: 
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[...] a Psicologia deveria subsidiar as transformações da escola: as relações entre 
professor e aluno, o processo de ensino-aprendizagem, a modernização metodo-
lógica, a organização das classes, o conhecimento e o respeito ao desenvolvimento 
da criança, enfim, deveria a Psicologia tornar-se o mais importante braço cientí-
fico e técnico da nova concepção de Educação (Antunes, 1998, p.90). 

Essa situação, como explica Warde (1995), decorreu, em especial, do fato 
de que a Psicologia representava, desde o século XIX, um ponto de vista mais 
moderno, condizente com os tempos urbanos e industriais que se queriam 
associados à Educação. Em vista disso, a Psicologia foi a “força modeladora” 
da organização do ensino e do currículo, levando o fazer escolar, no Brasil, a 
uma quase total dependência do crivo dessa ciência (Warde, 1995). 

Nesse processo, nota-se que a literatura infantil, formada no interior 
da escola, quer como gênero literário, quer como tema de estudo/campo 
de conhecimento, também passou a ser objeto do olhar psicológico. Com 
isso, assim como as questões da educação foram sofrendo um processo de 
“psicologização”, também a literatura infantil passou a ter como ciência 
diretora a Psicologia aplicada à infância, especialmente a psicologia do de-
senvolvimento, de base experimental. 

Os primeiros traços explícitos dessa “psicologização” da literatura in-
fantil se registram no artigo, de 1941, de Betti Katzenstein e Beatriz de 
Freitas – “Algo de que as crianças gostam de ler: estudo de dois livros pre-
feridos por meninos e meninas” – ambas, à época, ligadas ao Laboratório 
de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo. Ainda na década de 1940, Lourenço Filho, um dos principais 
representantes das bases psicológicas do movimento renovador escolano-
vista no Brasil (Saviani, 2008), também apresenta em “Como aperfeiçoar a 
literatura infantil” importantes conceitos da Psicologia, como suporte para 
se pensar a produção literária para crianças.

Na sequência desses, no final da década de 1940, quando a literatura infan-
til vinha se constituindo como objeto de ensino na formação de professores, 
nas primeiras “concretizações” para esse ensino, nota-se a presença da Psi-
cologia de forma mais delineada. Essa presença da Psicologia se consolidou, 
definitivamente, a partir de 1957, com as diferentes iniciativas em favor da 
construção do saber escolar relativo a esse gênero literário, como as publica-
ções dos programas e manuais específicos para o ensino da literatura infantil.
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No caso dos programas, vemos, por exemplo, a prescrição de pontos re-
lacionados ao estudo do “ajustamento” da literatura infantil à evolução psí-
quica da criança e a definição do estudo dos requisitos morais e materiais, 
em função das finalidades psicológicas e didáticas desse gênero literário. 

No caso dos manuais de ensino ou dos livros que “funcionaram” como 
manuais, são recorrentes afirmações sobre a necessidade de a literatura in-
fantil se adequar aos princípios da Psicologia. De modo geral, a defesa era 
a de que os livros devessem servir ao desenvolvimento psíquico e moral da 
criança, como fonte de formação da personalidade do futuro adulto. Esse 
aspecto se confirma, também, pelas citações, menções ou indicações, nas 
bibliografias desses manuais, de textos de intelectuais ligados ao campo da 
Psicologia, como Édouard Claparède.

Também o livro de Jesualdo Sosa, amplamente disseminado no Brasil 
e referência recorrente em todos os manuais destinados ao ensino da lite-
ratura infantil, confirma a ideia de “psicologização” desse gênero literário. 
Cabe lembrar, sobre o livro de Jesualdo, que esse autor estabelece relações 
entre a literatura infantil e a Psicologia, sustentando sua argumentação em 
textos de importantes nomes ligados à Psicologia do século XX, como: Jean 
Piaget, Aníbal Ponce, Édouard Claparède e Henri Wallon.

Nesse processo de “psicologização” da literatura infantil, evidentemen-
te não foi uma única vertente da Psicologia que concorreu para tal situação. 
Inicialmente, observa-se que a psicologia do desenvolvimento, de base 
experimental, parece ter dado a tônica da discussão sobre o “ajustamento” 
dos livros literários à idade cronológica e psíquica das crianças. E, mais ao 
final do século XX, a partir da década de 1970, a Psicanálise, especialmente 
na visão de Bruno Bettelheim, foi a vertente que começou a despontar como 
aparato teórico nos estudos sobre literatura infantil. Sobre esse aspecto, 
cabe destacar, ainda, que a marca da Psicologia como ciência diretora dos 
estudos relacionados à literatura infantil se apresenta até mesmo na capa de 
um dos manuais. Em Literatura infantil: teoria & prática (Figura 15), visu-
aliza-se a representação de uma situação de terapia psicanalítica, na qual a 
boneca Emilia, protagonista de alguns dos livros de Monteiro Lobato, está 
deitada num divã, sob o olhar e análise do “psicanalista” Monteiro Lobato. 

Na década de 1980, mesmo com o movimento de “academização” do 
discurso sobre a literatura infantil e o deslocamento dos estudos a respeito 
desse gênero literário para os campos da teoria e crítica literárias, ainda 
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assim as diferentes vertentes da Psicologia continuaram com espaço signi-
ficativo nesses estudos. Isso se observa pela investigação desenvolvida por 
Fúlvia Rosemberg (1985) (e replicada por outros), que se amparou, teorica-
mente, nos princípios da Psicologia Social. 

Em vista dessas questões, pode-se afirmar que a literatura infantil, por 
estar situada no entrecruzamento dos campos sobre criança e-educação, 
ambas objetos de interesse da Psicologia, esse gênero acabou sofrendo for-
tes influências dessa ciência. Ou seja, no processo de formulação do saber 
escolar sobre a literatura infantil, a Psicologia foi a principal base científica, 
que sustentou a construção desse saber. Foi a partir dos parâmetros e dos 
conceitos dessa ciência, em suas diferentes vertentes, que foi sendo de-
finido o que servia e o que não servia para ser publicado como literatura 
infantil, no Brasil.

A definição de um “padrão” de literatura infantil e a 
construção da noção de “clássico”

Ao se observarem os documentos relacionados ao ensino da literatura 
infantil, formulados no âmbito da formação de professores no estado de 
São Paulo, pode-se notar que, em certa medida, eles foram apresentando as 
características do que se considerava a “boa” literatura infantil. Com isso, 
acabaram por “funcionar” como instrumentos balizadores para a escrita 
dos textos literários destinados às crianças. Conforme a produção de livros 
desse tipo foi crescendo, sobretudo pela sua maior circulação no âmbito 
escolar, os escritores, de alguma forma, buscaram atender ao que se com-
preendia como adequado, ao longo do século XX, para os pequenos leitores. 

Muitos dos escritores de literatura infantil, que foram se especializando 
nesse ramo, nesse período, no anseio de vender e, como afirma Chartier 
(1998), “tentar viver de sua própria pena”, tiveram de se adequar aos pa-
drões de literatura infantil disseminados nos diferentes momentos do sécu-
lo XX. Isso ocorreu, como explica Bragança (2001), porque os livros com 
destinação escolar, antes de serem publicados, tinham de passar pelo crivo 
do editor, que avaliava os originais a partir dos parâmetros de exigência das 
autoridades escolares. 
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Dentro desses parâmetros, deve escolher dentre os eventuais originais apre-
sentados aqueles que possam satisfazer aos professores, por onde passa, em 
maior ou menor nível – de diretores de escola, coordenadores de área até ao 
professor da sala de aula –, a decisão sobre a adoção e a recomendação do con-
sumo ou não da obra pelos alunos. E, finalmente, deve fazer livros que agradem 
também aos alunos – e a seus pais – já que seu feedback pode ser decisivo para 
reverter a decisão ou confirmá-la nos anos seguintes (Bragança, 2001, p.8). 

Embora Bragança (2001) teça essas considerações com relação aos livros 
escolares em geral, essa situação não foi diferente com a literatura infantil. 

Apenas para citar um exemplo, Lourenço Filho, que por anos atuou 
como consultor editorial da Companhia Editora Melhoramentos (SP) e 
esteve diretamente envolvido na elaboração das prescrições oficiais para o 
ensino da literatura infantil, adotava como critério de avaliação dos livros 
os parâmetros educacionais. Como explica Soares (2007), esse educador, 
sob a ótica educacional e apoiado na Psicologia, “condenava”, por exemplo, 
livros que “desrespeitavam”, pela linguagem, sentido ou apresentação, os 
estágios de desenvolvimento da criança, enquanto aprovava outros que 
atendiam aos requisitos ansiados pela escola. Com isso, ao examinar esses 
livros, Lourenço Filho os submetia a correções de ortografia, de “forma” e 
de “conteúdo”, chegando, em alguns casos, a sugerir a reescrita de trechos 
para melhorar o trabalho e viabilizar a publicação (Bertoletti, 2006). Lou-
renço Filho, como consultor editorial de literatura infantil, nos aproxima-
dos 5.000 pareceres que emitiu, tentou imprimir nas publicações da época 
uma determinada concepção de literatura infantil, que se ligava diretamen-
te a um projeto de educação (Bertoletti, 2006). 

Além da figura do editor, que de certo modo fazia um tipo de seleção do 
que se publicava como literatura infantil, a administração da educação pau-
lista, ao longo do século XX, adotou medidas de seleção e recomendação 
de livros, também fazendo um tipo de seleção do que circularia dentro das 
escolas públicas do estado. Essas medidas se deram, por exemplo, por meio 
das Comissões de análise de livros escolares e pela consequente publicação 
de listas de livros recomendados para adoção pelas escolas públicas paulis-
tas (Oliveira; Trevisan, 2014). Embora as escolas tivessem relativa auto-
nomia na escolha dos seus livros, essas listas funcionaram como forma de 
incitar a compra de determinados títulos, os quais se compreendiam estar 
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de acordo com os anseios educativos defendidos por aqueles que estavam à 
frente da administração da educação pública paulista. 

Por esses aspectos, pode-se dizer que o modo como se define a literatura 
infantil e se compreendem as suas funções e requisitos nos documentos re-
lativos ao ensino desse gênero literário estava em sintonia com as ações em 
torno da definição do “bom” livro de literatura infantil. 

Penso, porém, que esse ensino significou mais que isso. 
Na medida em que os manuais e programas subsidiavam a formação de 

professores para o ensino da literatura infantil e, posteriormente, passaram 
a funcionar como “teorização” desse gênero literário, eles tiveram atuação 
direta na construção, disseminação e conformação de um padrão de litera-
tura infantil para o Brasil. Se os livros de literatura infantil tinham como 
espaço privilegiado de circulação a escola e cabia aos professores escolher 
quais livros adotar, nada mais eficaz do que (con)formar os professores para 
um determinado conceito desse gênero literário. 

Desse modo, ao se institucionalizar o ensino da literatura infantil, con-
tribuiu-se para a construção e para a disseminação de um padrão de livro 
literário para crianças, padrão esse que abarca, desde questões mais com-
plexas, como forma narrativa, tema, estilo, até questões mais pontuais, 
como tipo de papel e forma de encadernação. 

Esse “padrão” de literatura infantil, que foi se construindo nos manuais 
de ensino e nas prescrições oficiais, contém a descrição das seguintes carac-
terísticas: histórias constituídas em torno de personagens que servem como 
modelo do bom comportamento moral, evitando-se a descrição e/ou nar-
ração de cenas violentas e de crimes; utilização de linguagem simples, obje-
tiva, correta e “colorida”, mas com o cuidado de não cair na “puerilidade”, 
na infantilização do texto; construção de um texto que possibilite o fácil 
entendimento das crianças, daí a escolha de assuntos ligados ao universo 
infantil; a recomendação, para crianças menores, de livros “ricamente” 
ilustrados, com pouco ou nenhum texto verbal; uso de formas narrativas 
com “dramatismo” e “movimentação”, que, mesmo com personagens que 
passem por diversos obstáculos, apresentem um desfecho feliz; narrativas 
que fujam das descrições e digressões longas, bem como do “tom” mora-
lizador, pois a moral deve ser percebida “naturalmente”; com relação aos 
aspectos materiais, escolha de bom papel para impressão, evitar ilustrações 
que não contribuem para a compreensão do texto verbal, escolha de boa 
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encadernação, que facilite o manejo, letras redondas e grandes, principal-
mente para crianças pequenas, e uso de cores vivas; e adequação do tipo de 
texto conforme a idade cronológica e o desenvolvimento psíquico infantil. 

Com base nas características que compunham o “bom” livro de literatura 
infantil, os autores de manuais mencionam um conjunto de livros ou trans-
crevem trechos desses textos, para os recomendá-los à leitura das crianças. 

Em relação ao período de formação da literatura infantil na Europa, 
por exemplo, é unânime a exaltação de textos, como: Robinson Crusoé, de 
Daniel Defoe; Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift; os contos dos irmãos 
Grimm; os contos de Hans Christian Andersen; Pinóquio, de Carlo Collo-
di; as fábulas de Esopo e Fedro; as fábulas de Jean de La Fontaine; Alice 
no País das Maravilhas, de Lewis Caroll; e diferentes livros de Júlio Verne. 
No caso do Brasil, os livros de Monteiro Lobato são, sem dúvida, os mais 
mencionados, em especial Narizinho arrebitado. Também outros escritores 
brasileiros são recorrentemente mencionados nos documentos sobre ensino 
da literatura. São eles: Alberto Figueiredo Pimentel, Olavo Bilac, Thales de 
Andrade, Viriato Corrêa, Francisco Marins, Arnaldo de Oliveira Barreto e 
Lúcia Machado de Almeida. Cabe destacar que, ainda no caso da literatura 
infantil brasileira, na maior parte dos casos não eram os livros que eram 
recomendados, mas toda a obra de cada um desses escritores. 

Observa-se com isso que os manuais de ensino, ao se repetirem re-
correntemente na menção e/ou recomendação desses livros e escritores, 
acabaram por construir um rol dos livros “clássicos” da literatura infantil. 
Essa noção de “clássicos” se associa à ideia de livros e escritores modelares 
e expoentes, indispensáveis na leitura das crianças e exemplares do “bom 
modelo” de literatura a ser seguido. 

A comprovação dessa noção de “clássico” pode ser notada, por exem-
plo, na ideia que se tem ainda hoje, entre muitos professores. Sempre que 
precisam se reportar a algum texto “clássico” ou “indispensável”, eles se 
remetem aos livros de Daniel Defoe, Monteiro Lobato, Viriato Corrêa, 
Erico Veríssimo, Cecília Meireles e Olavo Bilac, entre outros, escritores 
esses “entronizados” pela história do ensino da literatura infantil no Brasil 
como “clássicos” desse gênero. 
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Permanências e rupturas no ensino da literatura infantil: 
uma “tradição inventada” 

Mediante os aspectos que apresentei em relação à história do ensino da 
literatura infantil nos cursos de formação de professores no estado de São 
Paulo, penso que é possível compreender essa história como um movimen-
to em favor da “invenção de uma tradição”, que pode ser resumida na ideia 
de que o “Belo” (como valor estético) do texto literário somente faz sentido 
se estiver a serviço do “Bem” (como valor moral). 

Conforme explica Hobsbawn (1984), por “tradição inventada” se 
compreende: 

[...] um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácita ou aber-
tamente aceitas: tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 
certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. (p.10) 

Constituída a partir do processo pelo qual se formou um saber escolar 
sobre a literatura infantil, que funcionou posteriormente como saber teóri-
co, a “tradição” que se “inventou” em torno desse gênero literário contri-
buiu para disseminar valores (de ordem psicológica e educativa) a respeito 
dos livros literários destinados às crianças. 

Ao explicitar o que se considerava como literatura recomendável ou não 
recomendável às crianças e indicar comportamentos, sentimentos e reações 
que deviam se “formar” nesses leitores, os documentos relacionados ao 
ensino da literatura infantil concorreram para a construção de uma concep-
ção de literatura infantil e de um modelo de leitor e de ensino desse gênero 
literário. 

Outro aspecto que penso confirmar a ideia do ensino da literatura in-
fantil como uma “tradição inventada” é o fato de que, como argumenta 
Hobsbawn (1984), uma tradição se situa como forma de reação a situações 
novas “[...] que, ou assumem a forma de referência a situações anteriores, 
ou estabelecem seu próprio passado através da repetição quase que obriga-
tória” (p.11). 

No caso do ensino da literatura infantil, observa-se que, ao longo do 
século XX, embora alguns valores relacionados aos livros para crianças 
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foram se modificando, identifica-se certa permanência de alguns conceitos. 
Nos primeiros discursos sobre a literatura infantil, datados entre o final do 
século XIX e quatro primeiras décadas do século XX, tem-se uma preocu-
pação especial com livros que narram cenas de violência, ou situações com 
gangsters. Esse aspecto estava relacionado, sobretudo, com a questão da 1ª e 
2ª Guerras Mundiais. A partir do final da década de 1950, essa preocupação 
perdeu forças, permanecendo, porém, a ideia de que a literatura infantil 
devia servir para a formação da boa moral, como ferramenta de instrução 
pela recreação. 

Ainda que se possa identificar a ênfase em alguns aspectos da literatura 
infantil e o arrefecimento de outros, ao longo dos quase 60 anos de histó-
ria do ensino desse gênero literário identificam-se permanências, mesmo 
quando se consolidam rupturas, como a que se teve a partir da década de 
1980, com os estudos acadêmicos nesse campo. 

Apesar de a geração de pesquisadores dos anos 1980 combaterem a “tra-
dição” sobre a literatura infantil formulada ao longo do século XX, especial-
mente as relações intrínsecas entre esse gênero literário e o ensino de forma 
pragmática, em nenhum momento se propôs diretamente uma ruptura 
direta dessa relação. De modo geral, a geração de pesquisadores dos anos 
1980 propõe pensar uma outra lógica na relação entre literatura infantil e 
ensino, sem, no entanto, rompê-la direta e definitivamente. 

E, ainda que desde os anos 1980 venha se questionando e combatendo 
as “antigas” práticas de ensino da literatura infantil, conforme foram siste-
matizadas no âmbito do Ensino Normal, essas práticas ainda permanecem 
sendo “praticadas” no cotidiano do fazer escolar, em intensidade muito 
maior do que se imagina. Apenas a título de exemplo, é ainda muito comum 
os professores dos primeiros anos do Ensino fundamental defenderem o 
uso de fábulas ou contos de fada como os textos mais apropriados à for-
mação da criança, porque consideram ser fundamental a criança ler uma 
narrativa de cunho moral e instrutivo. Também é comum os professores 
categorizarem os livros que os alunos podem ler, conforme a faixa de idade, 
pois entendem que é preciso que os livros sejam adequados ao desenvolvi-
mento psíquico infantil. 

Nesse sentido, embora o ensino da literatura infantil, tal como foi siste-
matizado ao longo do século XX, não mais figure na formação dos professo-
res, observa-se, na atualidade, algumas permanências de suas práticas, com 
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a força de uma “tradição inventada”. Por isso, pensar sobre essa história é 
muito mais do que rememorar ou dar a conhecer um aspecto do passado, 
como se se colocasse em cena uma “população de mortos” (Certeau, 2011), 
seja para venerá-los com admiração nostálgica, seja para não deixar os 
“novos” esquecerem-se dos “erros” do passado. 

Pensar sobre a história do ensino da literatura infantil na formação de 
professores é trazer à tona aspectos do passado, a fim de se desestabilizar os 
paradigmas e certezas com as quais nos envolvem o presente, possibilitando 
direcionar e projetar o futuro com uma maior clareza. Como explica Certe-
au (1976), a história exerce o papel de crítica, que faz aparecer as exceções 
apagadas pelos modelos; que abre espaço para as particularidades como 
limite do pensável; e como a ciência que, ao produzir um evento do passa-
do, dá lugar a um futuro. Esse é o sentido da história que se pretende aqui. 




