
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MORTATTI, M. R. Entre a literatura e o ensino: um balanço das tematizações 
brasileiras (e assisenses) sobre literatura infantil e juvenil (1998). In: Entre a 
literatura e o ensino: a  formação do leitor [online]. São Paulo: Editora Unesp, 
2018, pp. 61-74. ISBN: 978-85-95462-85-4. 
https://doi.org/10.7476/9788595462854.0006. 
 

 

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

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

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

 
 
 

 

 
 

4 - Entre a literatura e o ensino: um balanço das 
tematizações brasileiras (e assisenses) sobre literatura 

infantil e juvenil (1998) 
 
 

Maria do Rosario Mortatti 

 
 
 

  

https://doi.org/10.7476/9788595462854.0006
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


4  
entre A literAturA e o enSino: um 

bAlAnço dAS temAtizAçõeS brASileirAS 
(e ASSiSenSeS) Sobre literAturA 

infAntil e juvenil (1998)1

Introdução

Filha legítima e dileta das relações entre literatura e ensino, a li-
teratura infantil e juvenil tem sido, no Brasil, objeto de tematizações 
sempre polêmicas, desde pelo menos o final do século XIX. Visando 
à inserção na temática geral deste seminário – “Estudos Literários 
em Assis: ontem e hoje” –, apresento a seguir questões para debate 
suscitadas por um balanço das tematizações sobre literatura infantil 
e juvenil produzidas no Brasil, ao longo desse período, situando-se 
nesse âmbito a produção na linha de pesquisa “Literatura e ensino”, do 
curso de pós-graduação em Letras da Unesp/Assis, entre 1986 e 1996.

Elaborado com base na recuperação, reunião, seleção e organiza-
ção da bibliografia disponível – aproximadamente 300 títulos, entre 
livros, capítulos de livros, teses e dissertações, artigos em periódicos, 
verbetes de dicionário e bibliografias especializadas, o primeiro 
deles datado de 1879 e o último de 1996 – e a despeito do caráter 

 1 Publicação original em Magnani, 1998. Mestre e doutora em Educação; livre-
-docente em Metodologia da Alfabetização; docente do docente do Departa-
mento de Educação da Unesp, campus de Presidente Prudente; pós-graduação 
em Letras pela Unesp, campus de Assis; pós-graduação em Educação pela 
Unesp, campus de Marília. [Nota da Organizadora]
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62  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

provisório dos dados coletados até o momento,2 esse balanço permi-
te, entre tantas outras possibilidades de problematização, apreender 
o movimento de constituição da literatura infantil e juvenil como 
campo de conhecimento e pesquisa, contribuindo para uma melhor 
compreensão dos avanços, problemas e possibilidades desse campo 
ainda fecundo e promissor.

Um século (pelo menos) de tematizações 
brasileiras sobre literatura infantil e juvenil

Desde o final do século XIX, conforme apontam vários estu-
diosos do assunto, pode-se verificar, em nosso país, a preocupação 
programática com a produção de livros para crianças traduzidos e/
ou produzidos por brasileiros e adequados às crianças leitoras em 
situação escolar. Situado mais no nível das concretizações e norma-
tizações, e diretamente relacionado com o engendramento de uma 
cultura escolar urbana no período pós-republicano, esse fenômeno 
apenas mais tardiamente passa a demandar a produção sistemática 
de tematizações, especialmente relacionadas a um “gênero” nele 
subsumido: a literatura infantil.

Inicialmente esparsas e episódicas, essas tematizações permitem 
compreender a constituição histórica de um campo de conhecimen-
to e seus objetos de investigação, cuja identidade e especificidade 

 2 Por falta de espaço, deixo de apresentar aqui o “Esboço de uma bibliografia 
brasileira sobre literatura infantil e juvenil”, que elaborei em 1996 e em que se 
encontram organizados os dados nos quais me baseio para realizar este balanço. 
Vale ressaltar que se trata de resultado de pesquisa ainda provisório, sobretudo 
por causa das dificuldades relacionadas tanto à precariedade dos registros da 
produção editorial e acadêmica em nosso país, quanto ao fato de a pesquisa 
ter sido realizada sem financiamento e sem auxiliares, tendo contado apenas 
com a colaboração indireta de minhas atuais orientandas, Ana M. C. S. Menin 
(doutoranda em Letras pela Unesp/Assis), Senise Camargo Lima (mestranda 
em Letras pela Unesp/Assis), Estela N. M Bertoletti (mestranda em Educação 
pela Unesp/Marília), e de meu ex-orientando Aroldo J. A. Pinto (mestre em 
Letras pela Unesp/Assis).

Entre_a_literatura_e_o_ensino__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   62 04/06/2018   16:06:15



ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  63

oscilam constantemente entre ser ramo da Educação ou das Letras, 
dependendo do lugar de onde falam os sujeitos desses discursos, em 
ambos os casos subordinadas (essas tematizações) a valores, fina-
lidades sociais e científicas, métodos de abordagem característicos 
dessas áreas e seus respectivos campos de conhecimento.

De forma articulada ao chamado boom da produção de livros para 
crianças e jovens – recorrentemente apontado como um fenômeno 
cultural-educacional que se verifica em nosso país, a partir da década 
de 1970, em estreita relação com determinadas condições políticas, 
sociais e econômicas –, observam-se, sobretudo a partir dessa déca-
da: o gradativo aumento do número de pesquisas e estudos acadê-
micos (nas áreas de Letras, Educação, Psicologia e Biblioteconomia, 
principalmente) sobre literatura infantil e juvenil; a reivindicação, 
por parte dos pesquisadores atuantes no âmbito dos Estudos Literá-
rios, da natureza de “gênero literário” da literatura infantil; sua tam-
bém gradativa inserção e institucionalização como matéria de ensino 
e/ou disciplina nos currículos dos cursos de formação de professores 
em nível de 3º grau3 – a exemplo do que já vinha ocorrendo com es-
ses cursos no nível secundário –, especialmente nas licenciaturas em 
Pedagogia e Letras, ou ainda nos cursos de Biblioteconomia ou na 
pós-graduação em Letras e, não raro, em Educação; e, ainda, a orga-
nização de entidades e projetos governamentais, ou não, de centros e 
grupos acadêmicos de pesquisa, de seminários e congressos relativos 
à divulgação e à discussão dos problemas concernentes à leitura e à 
literatura infantil.

Analisando as tematizações produzidas ao longo de aproxima-
damente um século no Brasil, destaco, dentre tantos outros, os se-
guintes aspectos que considero mais pertinentes aos objetivos desta 
mesa-redonda.

 3 Denominação conferida pela Lei 5692/1971 ao ensino superior, após a LDB 
9394/1996. [Nota da Organizadora]
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64  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

Distribuição das tematizações ao longo do período 
em foco

• As primeiras tematizações (de 1879 a 1920, aproximada-
mente) encontram-se dispersas como referências breves 
em prefácios de livros didáticos (cartilhas, livros de leitura) 
ou de literatura para crianças ou como “pano de fundo” 
para estabelecimento de juízos de valor, em textos de crítica 
literária.

• Aproximadamente a partir da década de 1920 até a década de 
1960, mais sistematizadas, passam a constituir capítulos in-
teiros ou parte deles, em livros e compêndios sobre educação, 
pedagogia ou metodologia do ensino primário, da linguagem 
e da leitura.

• A partir da década de 1970, encontram-se, também mais sis-
tematizadas, em capítulos de livros sobre literatura e, a partir 
da década de 1980, em coletâneas sobre literatura infantil e 
leitura na escola.

• Em 1951, é publicado o primeiro livro – Problemas de litera-
tura infantil, de Cecília Meireles – que tematiza especifica-
mente a literatura infantil, continuando a crescer esse tipo de 
produção na década de 1960 e solidificando-se nas décadas de 
1980 e 1990.

• Encontrados esparsamente nas décadas anteriores, os artigos 
que tematizam especificamente a literatura infantil, assim 
como os veículos em que são publicados (suplementos literá-
rios de jornais, revistas especializadas, boletins de entidades e 
anais de congressos sobre o tema), têm seu número aumenta-
do a partir da década de 1970, intensificando-se nas décadas 
seguintes.

• As teses e dissertações sobre literatura infantil e juvenil são 
produzidas ainda esparsamente na década de 1970, intensifi-
cando-se nas décadas de 1980 e 1990.

• No final da década de 1960, começam a ser editadas siste-
maticamente obras de referência sobre literatura infantil: 
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bibliografias especializadas,4 dicionários críticos e catálogos 
analíticos, produzidos por autores individuais ou entidades e 
órgãos ligados à literatura infantil, à leitura e à educação.

Distribuição das tematizações por autor/sexo

• Alguns autores vão se destacando seja pelo número de textos 
produzidos, seja pelo número de edições alcançadas por seus 
livros, seja ainda pelas recorrentes citações que recebem, 
constituindo-se como “especialistas em literatura infantil”, 
seus textos, como “clássicos” e de referência obrigatória, e 
seus pressupostos teóricos e métodos de abordagem, como 
hegemônicos e consensuais, sobretudo a partir da intensifica-
ção da produção acadêmica; entre tantos, destaco, em ordem 
cronológica e apenas a título de exemplificação: Lourenço 
Filho, Fernando de Azevedo, Cecília Meireles, Bárbara V. 
Carvalho, Leonardo Arroyo, Nelly N. Coelho, Regina Zil-
berman, Marisa Lajolo, Ligia Cadermartori, Eliana Yunes, 
F. Abrammovich, Laura C. Sandroni, M. Glória Bordini, 
Edmir Perroti.

• Se, entre os primeiros tematizadores, encontravam-se ma-
joritariamente homens (atuantes nas áreas de Letras e Edu-
cação), a partir da década de 1950 acentua-se a participação 
das mulheres (atuantes nas áreas de Educação, Letras e Psi-
cologia), que passam a predominar como autoras de livros, 
teses e dissertações, artigos e bibliografias especializadas, em 
decorrência de sua condição, seja de professoras universitá-
rias, seja de ocupantes de cargos executivos ou consultivos em 
instituições de pesquisa, entidades ou órgãos ligados à leitura, 
literatura infantil e educação.

 4 Em 1953, foi publicada a primeira edição de Bibliografia de literatura infantil 
em língua portuguesa, de Lenyra Fraccaroli, atualizado nos anos seguintes e 
que serviu de base para outras obras desse tipo na década de 1960. [Nota da 
Organizadora]
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Distribuição de tematizações por região, editora e 
instituição

• A maior parte das tematizações, sobretudo nas últimas déca-
das, encontra-se na Região Sudeste, principalmente nos esta-
dos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e na Região 
Sul, em especial no estado do Rio Grande do Sul.

• As editoras que mais publicaram livros em que se tematiza 
a literatura infantil encontram-se nos seguintes estados: São 
Paulo (Melhoramentos, Ática, Global, Brasiliense, Quiron, 
Summus, entre outras), Rio de Janeiro (Francisco Alves, 
Vozes, Agir, entre outras) e Rio Grande do Sul (Mercado 
Aberto).

• As instituições em que se produziu a maioria das teses e dis-
sertações sobre literatura infantil encontram-se nos seguintes 
estados: São Paulo (Universidade de São Paulo (USP), Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo (PUC-SP)); Rio de Janeiro (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal 
Fluminense (UFF)); Minas Gerais (Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG)); e Rio Grande do Sul (PUCRS).

Distribuição das tematizações por área de 
conhecimento e/ou de atuação de seus autores

• Desde as primeiras tematizações, observam-se abordagens 
oscilantes entre o ponto de vista da Crítica Literária e o dos 
estudos em Pedagogia e Metodologia do Ensino, não se ca-
racterizando, ainda, a literatura infantil como tema e objeto, 
uma vez que dela se tratava subsumidamente à questão mais 
genérica do livro para crianças.

• a partir aproximadamente da década de 1930, passa-se também 
a abordar a literatura infantil do ponto de vista da Psicologia.
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• Com a sistematização das tematizações e o estatuto acadêmi-
co-científico conferido à literatura infantil com a emergência 
de teses e dissertações – fenômeno que se intensifica nas 
décadas de 1980 e 1990 –, observa-se que aquela oscilação 
histórica se mantém, embora se verifique certa sedimentação 
de pressupostos e abordagens (baseadas na História Social e 
Cultural, no Estruturalismo e nas finalidades e nos princípios 
políticos que engendram os programas de incentivo à leitu-
ra), com uma ampliação das áreas de conhecimento e/ou de 
atuação dos autores, conforme indicam os departamentos, as 
faculdades e os centros de pesquisa de origem desses estudos: 
Letras/Literatura (USP, Unicamp, Unesp, PUCRS/CPL, 
UFMG, UFF, UFRJ), Educação (USP, Unicamp, PUC-SP), 
Psicologia (USP, Unicamp), Artes (USP), dentre outros.

• Alguns dos já consagrados “especialistas em literatura infantil” 
passam também a orientar teses e dissertações, dando continui-
dade à sua produção e contribuindo para conferir hegemonia e 
“tradição” a certos pressupostos e métodos de abordagens.

Uma década de produção científico-acadêmica 
assisense sobre literatura infantil e juvenil

Considerando a situação brasileira já apontada, a produção do 
curso de pós-graduação em Letras da Unesp/Assis em relação à 
literatura infantil e juvenil não apresenta muitas variações. Consi-
derando, no entanto, a tradição justificadamente reivindicada por 
esta faculdade, em relação aos Estudos Literários, parece recente o 
interesse pelos estudos sobre literatura infantil e juvenil.

Mediante consulta5 à Seção de Pós-Graduação em Letras, desta 
faculdade, obtive as seguintes informações, relativas à produção na 
linha de pesquisa “Literatura e ensino”:

 5 A consulta foi realizada por intermédio da professora Ana Maria Domingues de 
Oliveira, a quem agradeço pela colaboração.
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68  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

• a primeira defesa de dissertação de mestrado (nessa linha de 
pesquisa) ocorre em 1986 e a última em 1996;

• ao longo dessa década, foram defendidas, ainda nessa linha de 
pesquisa, nove dissertações de mestrado, e não houve nenhu-
ma tese de doutorado;

• dessas nove dissertações, sete tratam de temas direta ou indi-
retamente relacionados à literatura infantil e juvenil;

• tematizando a literatura infantil e juvenil, verificam-se: uma 
dissertação defendida em 1986; uma, em 1987; três, em 1993; 
uma, em 1994; e uma, em 1996;

• os métodos, assim como os pressupostos teóricos que pude-
ram ser identificados pelos títulos, são diversificados: estudos 
sobre autor e obra/livro (João Ubaldo Ribeiro, Lygia B. Nu-
nes, Ricardo Ramos); estudos sobre aspectos pedagógicos, 
ideológicos e teóricos; pressupostos advindos da Semiótica, 
da Estética da Recepção e da Filosofia da Arte;

• os orientadores também são diversificados, dois deles apare-
cendo duas vezes.

Vale ressaltar, no caso desta faculdade, o relevante papel desem-
penhado, desde o final da década de 1980, pelo grupo de pesquisa 
responsável pelo desenvolvimento do projeto “Leitura na escola: 
núcleo regional de pesquisa”.

Entre a literatura e o ensino: avanços, problemas 
e possibilidades colocados pelo movimento 
histórico de constituição da literatura infantil e 
juvenil como campo de conhecimento e pesquisa

Dentre tantas possibilidades de problematização sugeridas pelos 
aspectos apresentados anteriormente e relativos à situação tanto 
brasileira quanto assisense, enfoco o movimento histórico de consti-
tuição da literatura infantil e juvenil como campo de conhecimento 
e pesquisa, como fenômeno que, observado do ponto de vista do 
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presente, pode ser considerado emergente, demandando reflexões e 
suscitando questões para o debate.

No âmbito desse movimento, vai crescendo significativamente o 
número de tematizações, ao mesmo tempo que, articuladamente à ex-
pansão e à solidificação da produção acadêmica, vão se configurando:

• temas e objetos específicos e cada vez mais especializados, 
como os estudos críticos sobre livros ou obra de determinado 
autor, com destaque para Monteiro Lobato, Lygia B. Nunes, 
Ana M. Machado, João C. Marinho, Ruth Rocha, Stella 
Carr, dentre outros;

• tipos de tematizações privilegiadas: das primeiras esparsas e 
episódicas aos ensaios e aos diferentes “gêneros” de pesquisa 
acadêmica;

• a condição dos Estudos Literários como locus privilegiado 
para a produção acadêmica sobre literatura infantil, uma vez 
que, nesse âmbito, é possível abordar a especificidade do tex-
to como manifestação verbal escrita;

• valores e finalidades sociais e científicos, assim como pressu-
postos teóricos e métodos de investigação em voga, à época e 
na instituição de origem, como os relativos ao Estruturalismo 
e à Semiótica, à história de caráter sociológico, aos aspectos 
ideológicos da literatura para crianças, à Estética da Recep-
ção, à Psicanálise, à didática e metodologia do ensino da lite-
ratura, dentre outros.

Observa-se, ainda, que o tema vai ganhando identidade e espe-
cificidade; a seu respeito vai se produzindo uma superespecialização 
classificatória do gênero (com novas designações, de acordo com a 
maior precisão da faixa etária do público previsto: “literatura infan-
tojuvenil”, “literatura infantil e juvenil”, “literatura juvenil”) e uma 
superespecialização exploratória dos subgêneros envolvidos (contos 
de fadas, poesia, novelas, dentre outros), assim como de aspectos pon-
tuais (personagens, recursos expressivos, ilustração, dentre outros), 
verificando-se, ainda, a tendência à sistematização crescente de uma 
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teoria da literatura infantil, em tomo da qual se vai configurando um 
campo de conhecimento interdisciplinar, necessariamente.

Embora interdisciplinar, no entanto, dada a sua manifestação 
predominantemente sob a forma de texto verbal escrito, a literatura 
infantil e juvenil tende a ser abordada em sua especificidade como 
“gênero literário”, e sua tematização acadêmica, reivindicada, so-
bretudo, pelos pesquisadores que atuam no âmbito dos Estudos 
Literários, estando, portanto, subordinada aos objetivos e métodos 
da teoria, da crítica ou da história literárias.

Nesse âmbito, a despeito dos avanços – como o representado pela 
assunção da literatura infantil como gênero literário e pela reivindi-
cação de seu estudo pelos que desenvolvem pesquisas sobre litera-
tura, uma vez que apenas nesse âmbito é possível proceder a uma 
análise interna do texto de literatura infantil, salvaguardando sua 
especificidade –, ainda se verificam novos problemas decorrentes do 
entrecruzamento daquela oscilação histórica entre literatura e ensi-
no, observada desde as primeiras tematizações, e da chamada “crise 
de paradigmas”, assim como da função social da universidade. Esse 
entrecruzamento caracteriza a cena acadêmica brasileira, à época 
(década de 1970) em que nela adentra a literatura infantil e juvenil.

Dentre esses problemas, destaco para o debate:

• a não unanimidade em relação ao reconhecimento do estatuto 
acadêmico-científico dos estudos e das pesquisas sobre litera-
tura infantil e juvenil, por parte de pesquisadores que atuam 
no âmbito dos Estudos Literários, preocupados, desde então, 
em aprofundar ou em rever modismos acadêmicos como o 
Estruturalismo, em buscar novos (e mais nobres) objetos e 
métodos de abordagem da literatura, a fim de justificar cien-
tífica e socialmente seu estudo, sobretudo a partir do momen-
to em que, sob a influência do clima de “pós-modernidade” e 
de “globalização”, passa-se a questionar a validade e necessi-
dade da literatura;

• a identificação desabonadora, embora sofismática, entre 
menoridade do público previsto, menoridade da literatura a 
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ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  71

ele destinada e menoridade dessa literatura como objeto de 
estudo e pesquisa;

• o incômodo, mas sempre presente, impasse básico constituti-
vo do gênero – ser produzido por um adulto para ser lido por 
uma criança ou jovem em situação escolar ou em decorrência 
dela – e suas indissociáveis relações históricas com a educação 
e a escola, a serem considerados como complicadores que, 
entrecruzando-se, por sua vez, com a tradição da literatura 
infantil como disciplina dos cursos de formação de professo-
res no 2º e posteriormente no 3º grau, embaçam a valoração e 
as finalidades das pesquisas sobre o gênero, por induzirem a 
justificá-las, no âmbito da tendência à escolarização (trans-
missão de conhecimentos e técnicas), nos cursos de licencia-
turas (especialmente onde literatura infantil comparece como 
disciplina) e de pós-graduação e mediante as “modernas” 
concepções de universidade como prestadora de serviços e de 
docência e pesquisa “de resultados”, a fim de se enfrentar a 
“inessencialidade” desses campos de pesquisa (assim como 
de todas as Ciências Humanas), neste final de século;

• embora, no âmbito dos Estudos Literários, conviva, ainda 
hoje, uma diversidade de pontos de vista teórico-metodoló-
gicos a que se submete o estudo da literatura infantil – Es-
truturalismo, Estética da Recepção, Sociologia da Literatura, 
dentre outros –, uma limitação se mantém recorrentemen-
te ressalvada pelos estudiosos e ao mesmo tempo indicadora 
de um impasse básico constitutivo, nesse caso, dos estudos e 
das pesquisas sobre o gênero, em sua situação atual de cam-
po de conhecimento emergente: os métodos de abordagem, as 
técnicas e os procedimentos acabam sendo, obrigatoriamen-
te, aqueles utilizados em relação à literatura (para adultos), a 
despeito da identidade e especificidade que se quer produzir.

De qualquer modo, é importante ressaltar que, apesar da alar-
deada “crise” no âmbito dos Estudos Literários, a partir da década 
de 1970, a entrada da literatura infantil na cena acadêmica ocorre 
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com todo o vigor de campo emergente. Por essa razão, se comumen-
te as pesquisas do tipo “estado do conhecimento” e os balanços delas 
decorrentes indicam esgotamento histórico de disciplinas, áreas 
e campos de conhecimento e pesquisa e de pressupostos teóricos, 
métodos e finalidades, nesse caso, pelo contrário, em se tratando de 
campo ainda tão pouco explorado, este balanço objetiva propor uma 
reflexão sobre o já feito, a qual permita melhor avaliar o quanto ain-
da há por ser feito: um sério e rigoroso trabalho de crítica de textos de 
literatura infantil e juvenil que contribua para a produção e solidifi-
cação de uma teoria e uma história do gênero no Brasil.

A esse respeito, apresento sugestões apenas de questões que 
estimulem a reflexão por parte dos interessados em estudar a litera-
tura infantil e juvenil, tomada como gênero literário, razão pela qual 
seu estudo deve privilegiar o que é substantivo “literatura”, sem, 
no entanto, desconsiderar seu principal atributo – “infantil” e/ou 
“juvenil” –, responsável por assegurar a especificidade e identidade 
desse gênero:

• deparando também o sujeito do discurso acadêmico produzi-
do no âmbito de um curso de pós-graduação em Letras com 
aquelas limitações e impasses (do gênero e dos estudos sobre 
ele) e tendo que se utilizar, com competência, de métodos e 
procedimentos próprios da crítica, da teoria e da história da 
literatura “para adultos”, o grande desafio está em não deixar 
se diluírem as possibilidades analítico-interpretativas a partir 
das quais se podem produzir a identidade e a especificidade 
da literatura infantil e juvenil e os novos objetos e métodos a 
serem elaborados no âmbito desse campo de conhecimento;

• esse arriscado esforço demanda, sobretudo, uma opção meto-
dológica por um trabalho de crítica que toma a configuração 
textual6 como ponto de partida e de chegada (Candido, 1993) 
para a análise e interpretação do corpus escolhido;

 6 Para uma expansão do conceito de configuração textual, ver especialmente 
Magnani (1993, 1995).
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• mesmo com todas as dificuldades que se apresentam ao pes-
quisador iniciante nesse campo, torna-se necessário produzir 
um discurso crítico sobre o discurso literário, investindo na 
análise descritiva do corpus e permitindo ao leitor situar sua 
interpretação entre o que o autor escreve, ou quer que se leia, 
e o que a configuração textual permite que se produza como 
sentido autorizado que confere singularidade à produção lite-
rária destinada a um público criança ou jovem;

• conseguindo enfrentar satisfatoriamente cacoetes do crítico 
principiante, sobretudo em se tratando desse gênero, a pes-
quisa não se encerra antes da produção de um texto que vá 
convidando o leitor a acompanhar o processo de produção 
de seu objeto e a nele reconhecer o estatuto acadêmico-
-científico, na medida em que não se submete à tentação de 
tomar os textos como reflexo do contexto cultural e histórico, 
nem como reflexo da vida e obra de seu autor, tampouco 
apenas como sua “camada aparente” (ibidem) indevidamente 
autonomizada e equivocadamente prescindindo da proble-
matização sobretudo das relações entre literatura e ensino que 
conferem a “natureza” interdisciplinar ao seu estudo;

• da opção por tomar a configuração textual como centro da 
atividade crítica decorre uma outra relativa ao movimento da 
tese ou dissertação como materialização discursiva e resulta-
do da investigação: a teoria não deve ser “dada” previamente, 
visando à sua ulterior aplicação, mas apresentada à medida 
que a análise da configuração textual avança e vai demandan-
do explicações; desse modo, sobressai o processo de produção 
discursiva do objeto, do qual se “deduz” a interpretação;

• é necessário, por fim, pensar: nas possibilidades da literatura 
infantil e juvenil como campo de conhecimento e pesquisa, 
devida e justamente reconhecido em seu estatuto acadêmico-
-científico; no pesquisador em formação como sujeito do 
conhecimento; e na pesquisa nesse campo do ponto de vista 
de sua dimensão pública e autônoma;
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Considerações finais

Filho legítimo e dileto das relações entre as pesquisas no âm-
bito dos Estudos Literários e da Educação (e, mais recentemente, 
“adotado” pela Psicologia), esse campo de conhecimento e pesquisa 
anseia por ver reconhecida sua maioridade, apresentando-se, ao 
pesquisador interessado, como fecundo e promissor. Embora ainda 
provisório e demandando uma abordagem interna mais minuciosa 
do material recolhido, espero que este balanço tenha sido útil ao menos 
para mostrar – inspirada nas reflexões de Chauí (1995, p.170) sobre a 
pesquisa no âmbito das Ciências Humanas – que estudar a literatura 
infantil e juvenil brasileira ainda faz sentido e corresponde a “necessi-
dades e experiências reais que pedem interpretação e compreensão”.
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