
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa 

 

 
 

 
 
 
 

 

Resenha: Panorama Histórico da Literatura Infantil/Juvenil 
NELLY NOVAES COELHO 

 
 

COELHO, Nelly Novaes. Panorama Histórico da Literatura Infantil/Juvenil. 4. ed. São Paulo, Ática, 1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Laís de Almeida Cardoso 

 

 

 
 

 

 

  



 2 

RECORTES DA RESENHA 
 

 

Em Panorama Histórico da Literatura Infantil / Juvenil, Nelly Novaes Coelho procura, 

em suas próprias palavras, “rastrear a gênese e a evolução da Literatura Infantil, desde suas 

origens populares indo-europeias até o Brasil contemporâneo”1. 

Para atingir seu objetivo, a autora divide seu trabalho em duas partes: “Das origens 

indo-europeias à Era Romântica (da narrativa primordial à Literatura Infantil Clássica)” e “Do 

Brasil entre-séculos ao contemporâneo (dos precursores da Literatura Infantil Brasileira ao 

surto de criatividade dos anos 70/80)”. 

Nesta resenha, será avaliada apenas a segunda parte do livro, que se refere mais 

propriamente ao Panorama da Literatura Infantil Brasileira, em um período compreendido entre 

o final do Império de D. Pedro II até as últimas décadas do século XX. 

Um segundo recorte será feito na medida em que tentaremos apresentar, a partir 

desse texto, como esse panorama da Literatura pode ser lido pelo viés da educação no Brasil. 

 

1808 - 1919 
 

Existe um consenso geral de que 1808 foi o ano mudou para sempre a história do 

Brasil. E é essa data que Nelly Novaes Coelho escolhe para abrir a segunda parte de seu livro, 

mostrando como as medidas tomadas pelo governo português para fazer da colônia a sede da 

monarquia afetaram diretamente a cultura, a educação e a literatura no Brasil, especialmente 

no que diz respeito à Literatura Infantil. Cita ainda como atalhos fundamentais para uma nova 

fase no desenvolvimento da educação no país a Carta Constitucional de 1823 e a vontade de 

D. Pedro II em criar um Ministério da Instrução, entre outros projetos. Em sua fala, porém “foi 

no entre-séculos2 (...) que o sistema escolar nacional passa por reformas de real alcance (...) e 

incorpora em sua área também a produção literária para crianças e jovens”. 

Nesse período, chamado pela autora de “entre-séculos”, a educação passava por 

lentas transformações. Em 1890 São Paulo já era considerado um “centro pioneiro de 

renovação educacional”, porém a produção editorial não acompanhava esse desenvolvimento. 

Apenas a partir da segunda metade do século XIX começaram a surgir as “leituras escolares”, 

segundo Nelly, “a primeira manifestação consciente da produção de leitura específica para 

crianças” no Brasil3. 

                                                
1 COELHO, Nelly Novaes.  Panorama histórico da Literatura Infantil/Juvenil. São Paulo, Ática, 1991, p. 7. 
2
 Período definido pela autora como aquele compreendido entre 1861 e 1919, do “final do Império às vésperas do 

Modernismo”. 
3 COELHO, NN. Op. cit., p. 206. 
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A natureza dessas obras era facilmente identificada pelas características que as 

acompanhavam, que a autora denomina “pilares do sistema educativo herdado”, definindo-os 

como: nacionalismo, intelectualismo, tradicionalismo cultural e moralismo / religiosidade, pilares 

cujos resquícios podem ser encontrados muito tempo depois, nas obras destinadas a crianças 

e jovens.  

É importante abrir aqui um parêntese para lembrar que as obras citadas pela autora 

como pertencentes a essa época “entre-séculos” vêm preencher uma lacuna de Literatura 

Infantil Brasileira, mas, como afirma Edgard Cavalheiro, citado pela própria autora, “a literatura 

infantil praticamente não existia entre nós. Antes de Monteiro Lobato havia tão-somente o 

conto com fundo folclórico”4. 

São exemplos de obras dessa época: O livro do povo (1861), de Antonio Marques 

Rodrigues, Contos Infantis (1886), de Júlia Lopes de Almeida, Livros de leitura e série didática 

(1890), de Felisberto de Carvalho, Coisas Brasileiras (1893), de Romão Puiggari, Contos da 

Carochinha (1896), de Figueiredo Pimentel, O livro da infância (1899), de Francisca Júlia, e o 

italiano Coração (Cuore, 1886), de Edmondo De Amicis. Já na virada do século temos o 

primeiro livro de história em quadrinhos, O tico-tico (1905), além de outras obras significativas, 

que marcaram gerações, entre as quais Era uma vez (1908), de Viriato Correia – que ficaria 

mais conhecido mais tarde pelo livro Cazuza (1938) –, Através do Brasil (1910), de Olavo Bilac 

e Manuel Bonfim, Saudade (1919), de Tales de Andrade. Dois anos depois surgiria a obra que, 

segundo Nelly Novaes Coelho, inauguraria a Literatura Infantil Brasileira: A menina do 

narizinho arrebitado, segundo livro de leitura para uso das escolas primárias, de Monteiro 

Lobato. 

 

Monteiro Lobato 
 

Não somente Nelly Novaes Coelho, mas grande parte dos críticos de Literatura 

Infantil Brasileira considera Monteiro Lobato um “divisor de águas”, que separa o que havia 

antes e o que há hoje em termos de literatura para crianças e jovens no Brasil. 

A partir da publicação de A menina do narizinho arrebitado (1920), a criança passa a 

ter uma literatura elaborada sem os propósitos nacionalistas e/ou moralistas que imperavam 

até então. Nelly atribui ao sucesso da obra o fato de as crianças se identificarem com as 

situações narradas, e compara-a a Alice no País das Maravilhas (Lewis Carroll, 1862), cujo 

enredo, segundo a autora, “funde o Real e o Maravilhoso em uma única realidade”. 

Juntamente com Narizinho, nasciam Dona Benta, Emília, Tia Nastácia, Pedrinho, 

Visconde de Sabugosa, Marquês de Rabicó, entre outros personagens que marcariam a 

                                                
4 CAVALHEIRO, E. Monteiro Lobato. São Paulo, Brasiliense, 1972 IN: COELHO, NN. Op. cit., p. 206. 
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infância de milhões de crianças (as obras foram traduzidas em vários idiomas), identificadas 

com as aventuras passadas no Sítio do Picapau Amarelo. Além de suas criações originais, 

Lobato ainda fez adaptações, recriações (como em Fábulas) e traduções. 

Porém suas obras não eram uma unanimidade, principalmente nas escolas mais 

tradicionais e/ou religiosas. Seu trabalho não tardou a despertar a ira de religiosos e 

moralistas, no Brasil e no mundo, e alguns de seus livros foram banidos de escolas e proibidos 

de circular em lugares como a própria cidade natal de Lobato, Taubaté (que hoje tem orgulho 

de se autointitular “Berço da Literatura Infantil”), ou países como Portugal de Salazar.  

Nelly Novaes Coelho, ao dissecar os motivos que levaram Lobato tanto ao sucesso 

como às críticas, conclui que dois fatores corroboraram para a notoriedade e a originalidade do 

autor: “a necessidade de ruptura com o sistema de vida tradicional” e “a defesa incondicional 

do homem-de-iniciativa”, ao contrário daquele que simplesmente aceita a vida como ela é. 

Contrapondo-se ao sentimentalismo e às tensões dramáticas em voga na época 

(basta lembrar de Coração ou Saudade), Lobato propõe tanto em suas criações como 

adaptações / traduções a irreverência, o humor e a ironia, características típicas da infância 

minimamente exploradas em obras precedentes. Desse modo incentivou a liberdade de ação, 

o sentimento positivo (em vez do negativo), em que as situações podem ser resolvidas de 

forma simples, com inteligência e bom humor. Estimulou a criatividade do leitor e abriu, dessa 

forma, um novo caminho para a Literatura Infantil Brasileira. 

 

A Escola na “era lobatiana” 
 

Paralelamente à expansão da Literatura Infantil Brasileira, com a publicação das 

obas de Monteiro Lobato, a Escola Brasileira também passava por algumas transformações. A 

partir do movimento modernista de 1922, passou-se a dar mais atenção à educação de uma 

forma geral,  exigindo-se a reformulação do processo pedagógico e administrativo das escolas. 

A revolução de 1930 gerou mais tarde a renovação educacional, criando-se em 

novembro daquele ano o Ministério da Educação e Saúde Pública, concretizando o ensino no 

Brasil em primário, secundário e superior, e realizando-se, no ano seguinte, o primeiro 

Congresso Católico de Educação, em São Paulo. A Constituição de 1937 garante nova fase 

para a educação, sendo criados a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (São Paulo, 1936) e o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (1938). 

Segundo Nelly Novaes Coelho, “com a expansão da rede escolar, cresce também a 

produção de Literatura Infantil”. Além de Lobato, outros autores continuavam a publicar obras 

infantis, muitas delas com a “intencionalidade pedagógica” legitimada pelo “saber através do 

estudo”. Porém, segundo a autora, “além de Lobato e das obras clássicas traduzidas ou 
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adaptadas apenas alguns escritores atingiram a desejável literariedade”, citando, entre outros, 

Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Orígenes Lessa e Viriato Correia. 

Nos anos que se seguem (décadas de 1930/1940), surgem para os meninos os 

heróis importados e os quadrinhos, além das grandes novelas de aventuras da literatura 

europeia ou norte-americana, além do gênero policial, que fez de Sherlock Holmes 

(personagem do inglês Arthur Conan Doyle) o detetive mais famoso do mundo até hoje. Para 

as meninas, difundem-se coleções conhecidas como Rosa ou Menina e Moça. 

Na escola, porém, surge a necessidade de uma literatura mais “didática”. Os livros 

de Lobato são proibidos nas escolas religiosas, acusados de desviar as crianças da “verdade”. 

Dessa forma surgiu uma literatura mais “documentária” e/ou “cotidiana”. Infantilizou-se a 

literatura e a linguagem, como artifício para se aproximar do leitor-criança. Os textos passaram 

a incentivar a obediência, a ordem e a permanência (em contraposição à aventura e às 

travessuras). Histórias em quadrinhos também são proibidas, mais tarde, com a acusação de 

que deixavam as crianças com “preguiça de ler”. 

 

O reencontro com a Literatura Infantil 
 

Na década de 1950 a Literatura redescobre a fantasia, principalmente com a obra As 

aventuras de Xisto (1957), de Lúcia Machado de Almeida, seguida por outros nomes. A 

literatura deixa de ser refém da escola, e passa a servir como entretenimento para as crianças. 

Na década de 1960, é votada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional5, 

que exigia a “democratização do ensino”, estendendo a obrigatoriedade da escolarização para 

oito anos, e promovendo a leitura como “habilidade formadora básica”, e propondo fazer do 

texto literário o subsídio para o ensino da gramática (a hoje chamada “gramática aplicada”). 

Esse novo paradigma de educação suscita, nos anos 1970, uma grande demanda por novos 

textos literários. Surgem então autores como Francisco Marins, Maria Heloisa Penteado, Maria 

José Dupré, Clarice Lispector, José Mauro de Vasconcellos, entre outros. 

Esse mesmo momento mostra-se propício para a expansão das histórias em 

quadrinhos, entre as quais se destacam os personagens de Ziraldo e Maurício de Sousa, e do 

teatro infantil. 

A Literatura da época nos revela nomes que ficariam para sempre consagrados, 

como os de Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Fernanda Lopes de Almeida, João Carlos 

Marinho, Lygia Bojunga Nunes, Rachel de Queiroz, Sérgio Caparelli, Pedro Bandeira, Tatiana 

Belinky, entre outros. Além disso, a ilustração passou a ter um papel ainda mais importante na 

obra infantil, sendo considerada por muitos um trabalho de co-autoria. Destacam-se nessa 

                                                
5 Lei 4.024, de 20/12/1961, reformulada em 1971 pela Lei 5.692. 
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área nomes como Angela Lago, Ciça Fittipaldi, Helena Alexandrino, Ricardo Azevedo, Ziraldo, 

entre outros. 

Também a poesia ganhou espaço dedicado à criança, sendo citados como exemplos 

pela autora Elias José, José Paulo Paes, Marina Colasanti, Mário Quintana, Roseana Murray, 

Sylvia Orthof, entre outros. Citaria ainda a parceria entre Vinícius de Moraes e Toquinho, que 

resultou em poemas e canções que até hoje marcam a infância de crianças de várias 

gerações6. Outro nome que não poderia faltar nesta relação é o de Cecília Meireles, 

especialmente por sua coletânea de poemas Ou Isto, ou aquilo, publicado pela primeira vez em 

1964. 

 

 

Tendências para o novo milênio 
 

Nelly Novaes Coelho publica esta edição de Panorama em 1984, quando ainda 

faltavam 17 anos para o início do novo milênio. Em suas considerações finais, revela sua 

preocupação com a expansão tecnológica, provavelmente sem imaginar que os avanços 

fossem tão rápidos. Cita como “novidades” a revolução informática (sem contudo citar a 

internet, que sequer existia), além dos videogames (que estavam engatinhando) e 

videocassetes (que já não existem mais). Seu temor mais latente é com a “robotização” da 

criança e com o domínio da máquina sobre o homem: “Em lugar de lutarmos contra esse novo 

instrumento da civilização e do progresso, urge que nos preparemos para dominá-lo”7. 

No entanto, sua inquietação com a “inércia mental” e o “despreparo dos alunos, em 

todos os graus do ensino” mostrou-se real na medida em que hoje, quase três décadas depois 

de publicada esta obra, ainda serem esses alguns dos motivos de debates entre educadores e 

governo. 

Se houvesse espaço para mais 25 anos de história neste Panorama da Literatura 

Infantil / Juvenil, certamente haveria algumas linhas para a Literatura Universal, que na 

tradução se faz onipresente, e não se poderia deixar de citar J. K. Rowling8 e o “fenômeno” 

Harry Potter, além de seu precursor J. R. R. Tolkien9 e seus seguidores. 

Certamente haveria algum espaço ainda para a internet, os blogs e e-books, além 

dos sites de relacionamento Twiter, Facebook e Orkut, para citar apenas o básico do que hoje 

o jovem se depara quando liga seu computador para se conectar com o mundo. 

                                                
6 Além de constarem no livro de poemas Arca de Noé (1970), os versos de Vinícius estão presentes nos CDs Arca 

de Noé I e II (1980). Toquinho gravaria ainda Casa de Brinquedos, em parceria com Mutinho (1983). 
7 COELHO, NN. Op. cit., p. 261. 
8 J. K. Rowling publicou sete livros da coleção “Harry Potter” entre 1997 e 2007. 
9 Mais conhecido no Brasil apenas após seus livros (a trilogia O senhor dos anéis) terem sido transportados em 

2001 para as telas dos cinemas. 
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Porém o livro não desapareceu, como previam alguns, na medida em que o 

computador ganhava espaço nas casas, nos quartos das crianças e nas salas de aula. 

O computador mostrou-se aliado, na diagramação e nas técnicas de ilustração. 

Mostrou-se interativo, nos sites dos autores e editoras, nos blogs dos críticos e dos leitores. 

Mostrou-se solidário, na divulgação das obras, na pesquisa de textos raros, na multiplicação 

das mensagens. 

E nesses últimos anos continuam a surgir seguidores de Lobato, gente disposta a 

fazer o outro pensar, criar, libertar o espírito.  

Ana Maria Machado teve seu reconhecimento internacional em 2000, quando 

recebeu o Prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante prêmio de Literatura Infantil do 

mundo. Desde 2003, ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, que abriu 

suas portas para uma Literatura por muitos dita “menor”. 

O livro infantil tem lugar garantido nas bibliotecas escolares, nas feiras de livros 

promovidas pelas escolas particulares e virou atração principal em diversas megalivrarias de 

shoppings espalhados pelo Brasil. 

Porém a leitura ainda é um problema nacional, longe de chegar a um fim. A escola 

nem sempre é aliada da Literatura Infantil, “didatizando” o que poderia ser arte, transformando 

em tédio o que poderia ser sonho e fantasia. 

Cabe a nós voltar a Lobato e retomar o caminho. Segundo Nelly, “a função lúdica da 

literatura, que foi privilegiada por Lobato, precisa ser enriquecida ou aprofundada com outras 

funções igualmente essenciais ao espírito da criança. O caminho já está aberto...10” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                
10 COELHO, NN. Op. cit., p. 238. 


