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LEONORETA LEITÃO

1 -  O bjectivos

1.1. Estudo das relações entre os conteúdos programáti
cos, os manuais escolares e a evolução da Literatura 
Infanto-Juvenil dos anos 60 aos anos 90.

1.2. Importância e influência das alterações curriculares 
na produção literária destinada ao grupo etário em 
análise.

2 -  Plano

2.1. Apreciação dos programas de Língua Portuguesa 
do l.° e 2.° Ciclos do Ensino Básico.

2.2. Levantamento dos temas mais frequentes em perío
dos sequentes de dez anos.

2.3. Apresentação e caracterização de personagens estu
dadas com idêntico critério.

1 Esta comunicação é um excerto de um trabalho de investiga
ção aplicada, realizado durante uma licença sabática que me foi con
cedida pelo Ministério da Educação no ano lectivo de 1993-1994.
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3 -  Referências científicas

A evolução psicossomática da criança e do jovem, teori
zada pelos psicólogos Jean Piaget e Henry Wallon.

A estrutura da personalidade, segundo a concepção e 
teoria de Joseph Nuttin.

Introdução

Uma infância privilegiada de ouvinte/leitora sensibili
zou, no início da minha função docente,a minha preocupação 
em tentar transmitir e superar junto dos meus alunos a sua dis
tância em relação ao mundo da minha puerícia.

No decorrer dos meus trinta e seis anos de serviço 
docente estive quase sempre ligada à docência no Ciclo Prepa
ratório do Ensino Técnico ou, posteriormente, em Escolas 
Secundárias originariamente Técnicas.

Portanto encontrei-me, em grande parte, face a uma 
massa escolar de origem socioeconómica mais débil.

A baliza estabelecida entre 1960 e 1990 coincide pratica- 
mente com o princípio e o momento actual da minha vida pro
fissional (1957-1994), embora a problemática da função cultural 
da leitura não vá quedar-se nesta tentativa, em que me empe
nho hoje, de uma organização e sistematização, sem pretensões 
de as esgotar.

Este estudo, sempre incompleto, procura ser fruto de 
várias reflexões.

Reli a afirmação de Marcelo Caetano, em 1928: «[...] E o 
filho do operário promovido pela escola não passaria de um 
medíocre intelectual.»2

2 In Política Educativa como Tecnologia Social, Sérgio Grácio, 
Livros Horizonte, 1986.
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Relembrei os anos 50-60, em que se pretendia uma 
mobilidade social ascendente. Recordei também a então cha
mada Reforma Veiga Simão, em 1971, e o seu insistente discur
so sobre a batalha da educação. Perturbei-me com o Art. 74 
alínea g) da Constituição da República Portuguesa, votada em 
1976: «estimular a formação dos quadros e técnicos originários 
das classes trabalhadoras».

Em todos os tempos, apetrechar os alunos de modo a 
capacitá-los para intervir, de forma responsável no mundo 
social e cultural, foi papel de educadores e professores.

Mais ainda: acreditar que as crianças e os jovens trans
portam para as suas próprias casas o que a escola lhes transmi
tiu, portanto, que o Sistema Escolar pode e deve contribuir para 
uma mudança valorativa da estrutura sociocultural familiar.

E revejo os meus primeiros passos de docente: quantos 
dados em falso e quantos refeitos, numa renovada forma de 
trabalho psicopedagógico, com que se tecia o agir das linhas 
mestras de um reconhecimento pelo Estado em garantir a 
todos os cidadãos o direito ao ensino e à igualdade de oportu
nidades na formação escolar que só se iria alcançar na demo
cratização da mesma.

O meu sonho pedagógico não poderia ser «inventar» 
para todos um pai que construíra histórias para a nossa infân
cia e trocara jornais manuscritos quando se encontrava longe. 
Tão-pouco proporcionar o fascínio de adormecer com uma 
mãe, ouvindo-a contar histórias e sussurrar poesias. Muito 
menos usufruir dessa escola privativa de todos os sentidos que 
foi o convívio com o meu padrinho, o poeta Afonso Lopes 
Vieira: envolvendo-me na música dos búzios; rasgando o meu 
olhar na miragem multicolor das anémonas, em campânulas 
de vidro entre algas e seixos, abrindo e fechando ao leve toque 
sábio da sua espátula de madeira; habituando os meus ouvi
dos à alquimia das palavras dos seus poemas (nem sempre 
entendidas...), lá naquela varanda do poeta em S. Pedro de 
Moei -  «onde a terra se acaba e o mar começa»...
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A DÉCADA DE 1960-1970

Tendo iniciado a minha função de docente em 1957, o Pro
grama utilizado contemplava Língua e História Pátria e o livro 
único Olhai Que Ledos Vão, selecção e adaptação de Virgílio 
Couto, a História de Portugal contada na prosa e nos versos 
dos escritores portugueses.

No Programa apontava-se, como trabalho de casa, a lei
tura de textos ou de pequenos livros da biblioteca da sala de 
aula.

Estas bibliotecas organizavam-se com dádivas pessoais 
dos professores e alunos e com a aquisição de livros novos, 
mediante contribuição pecuniária periódica dos alunos.

A arrumação, a escrituração e a administração das 
bibliotecas eram entregues a pequenas equipas de discentes.

Os professores do Ciclo Preparatório usufruíam de uma 
publicação do M. E. intitulada: Documentação do Professor de 
Português, publicada nos anos 60 e reeditada em Janeiro de 
1976.

Nesta reedição indicam-se algumas obras que poderão 
figurar na biblioteca de turma:

Afonso Lopes Vieira
-  «Bartolomeu Marinheiro» (poema)
-  Romance de Amadis
-  Animais Nossos Amigos (poesia)

Alice Gomes
-  Teatro para Crianças
-  Bichinho Poeta (poesia)
-  Douro Encantado

Alves Redol
-  Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos
-  História de uma Sementinha
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Anita Pessoa de Carvalho
-  As Nossas Histórias

António Sérgio
-  Adaptação da História Trágico-Marítima

António Torrado
-  O Veado Florido

Aquilino Ribeiro
-  A Arca de Noé, III Classe
-  O Livro de Marianinha (poesia)
-  O Romance da Raposa
-  Adaptação da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto 

Ester de Lemos
-  O General de Ferro e a Menina de Porcelana
-  Rainha da Babilónia

Henrique Galvão
-  Kurika

Jaime Cortesão
-  Adaptação da Crónica Condestável de Portugal
-  Contos para Crianças

João de Barros
-  Adaptação de «Os Lusíadas»

José Mauro de Vasconcelos (autor brasileiro)
-  O Coração de Vidro

Leonoreta Leitão e Júlio Martins
-  Barca Bela (antologia)
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Manuela Cerqueira
-  A Menina do Deserto

Maria Isabel Mendonça Soares
-  O Marujinho Que Perdeu o Norte (muito infantil)
-  Afinal Não Foi Difícil
-  Luísa Toddi (biografia)

Maria Margarida Castel-Branco
-  Aconteceu nas Berlengas
-  Aconteceu na Gorongosa

Matilde Rosa Araújo
-  Palhaço Verde
-  O Livro da Tila (poesia)

Papiniano Carlos
-  A Menina Gotinha de Agua (poesia)

Raul Brandão e Maria Angelina
-  Portugal Pequenino

Sophia de Mello Breyner Andersen
-  A Floresta
-  A Menina do Mar
-  O Cavaleiro da Dinamarca
-  A Noite de Natal
-  A Fada Oriana
-  O Rapaz de Bronze

Considera-se que alguns livros da Colecção Educativa, 
editada pela Direcção-Geral do Ensino Primário, podem ter 
muito interesse para os alunos do Ciclo.
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Obras estrangeiras:
-  Livros juvenis da Editorial-Verbo
-  Biografias editadas pela Livraria Civilização
-  Obras de René Guillot da Editorial Notícias
-  Romances de aventuras editados pela Europa-Améri- 

ca juvenil (para os mais velhos)
-D e  Anne Frank: Os Contos e O Diário (para os mais 

velhos)

Portanto, nesta década, os professores já tinham a seu 
dispor obras de qualidade escritas expressamente para as 
crianças. Acrescentaria a esta lista os nomes de Maria Cecília 
Correia, Maria Rosa Colaço, Manuel Ferreira e Mário Castrim.

Sob o ponto de vista editorial 6 editoras investem na 
literatura para crianças: Afrodite, Atlântida, Europa-América, 
Sampedro, Seara-Nova e Século.

Em 1961 é editado o primeiro livro da edição Carrossel -  
livros para crianças, ilustrados por crianças sob a direcção literá
ria de Lília da Fonseca e artística de M. Calvet de Magalhães.

Contudo, neste meu tempo de vida, atrevo-me a esco
lher algumas, digamos, por razões afectivas.

A Editorial Afrodite aposta em escritores para adultos: 
o arquitecto paisagista Júlio Moreira em Afinal o Castelo Era 
Verde cria uma menina que convida os leitores a entrar num 
mundo irreal onde os girassóis, que perderam o sol, estão 
fechados em prisões e dançam com os pés no ar contra o 
silêncio.

O poeta surrealista António José Forte em Uma Rosa na 
Tromba do Elefante revela-nos como uma certa irreverência pode 
estimular o prazer do texto. A Editora Atlântida, de Coimbra, 
aceita um projecto da Maria Lúcia Namorado -  Os livros da 
Grande Roda -  para crianças dos 2 aos 12 anos, uma colecção 
graduada de vários géneros.

«E porquê desde os 2 anos?» É que o livro é instrumento 
de que se servem os adultos até a criança ir para a escola: para



226 NO BRANCO DO SUL AC CORES DOS Lf 'ROS

acalmar os mais rebeldes; para ajudar a comer a sopa; para vir 
o «João Pestana» -  e cito Maria Lúcia Namorado.

Em 1968 a Editora Século proporciona-nos livros com 
equilibrada ligação texto/ilustração.

Em Rama o Elefante Azul, tenho para mim que a escritora 
Isabel Nóbrega nos dá o seu pulsar interior, o desabrochar de 
um desejo oprimido, numa palavra: a escritora/cidadã. Esta 
parábola não é apenas um fácil exemplo do menino-elefante, 
que desobedece às recomendações e aos conselhos dos pais 
que se ausentam. E a lição de saber usá-los, ou decidir por si 
próprio os seus actos: é a descoberta do mundo/ambiente sozi
nho; é chorar porque «fazia mal sem querer» e inventar como 
ajudar os outros; é caminhar entre as flores sem as estragar; é 
aceitar-se a si próprio. E tudo isto, num escorrer de linguagem 
poética que a criança compreende -  não a rebaixa, infantilizan- 
do-a numa escrita onde também conta a criatividade inconfun
dível da escritora.

Em O Veado Florido de António Torrado um homem rico 
coleccionava animais fantásticos, em museu de jaulas doiradas 
para embasbacar os amigos.

Por todo o mundo os seus escravos incessantemente 
procuravam não esgotar o stock. O veado com as suas hastes 
floridas não põe ninguém de boca aberta... E depois até lhe 
caem a flores! E já os amigos estão saturados e os escravos pro
curam, procuram, em vão...

Na Primavera, o veado, com as suas hastes, de novo flo
ridas, encontrou os caminhos livres da floresta. Primeira 
denúncia da inutilidade do dinheiro pelo dinheiro para ames- 
quinhar os outros. Simbologia das flores que renascem nas 
hastes do veado como a força da Democracia, já sonhada 
então, poderia criar novos valores.

Estas duas obras foram ilustradas pela excelente artista 
Leonor Praça.

Nesta década e nas anteriores, os professores do Ensino 
Primário estavam condicionados ao livro único.
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«A criação de livros únicos, segundo o modelo italiano, 
é próprio de um sistema de ensino altamente centralizador. Os 
dirigentes do Estado Novo estavam conscientes de que, para 
muitos, o manual de leitura constituía a leitura mais importan
te da sua vida, não só por ser a primeira como pelo valor afec- 
tivo de que se revestia.»3

Em 1968-1969 Maria de Fátima Bívar realiza um estudo 
sobre A Criança, a Família e a Escola na Sociedade Portuguesa que 
foi editado nesta década pela Seara Nova e reeditado em 1975.

E um trabalho notável, em que utilizou 625 textos. 
Neles incluem-se sobretudo poesias de Afonso Lopes Vieira da 
sua obra escrita para crianças Animais Nossos Amigos.

Os professores do Ciclo Preparatório utilizavam os 
seguintes manuais:

-  A Voz da Terra, de Maria Elisa Semedo, Maria Helena 
Lima e Maria José Valente;

-  Ler, de Matilde Rosa Araújo, Salvado Sampaio, José 
Baptista Martins e Orlando Pinto Batista;

-  Leituras, de Alice Gouveia.

Os autores destes manuais procuraram, através deles, 
cumprir o Programa, sem uma preocupação dominante de 
recorrer a escritores de literatura para crianças. Contudo 
alguns deles foram contemplados: Aquilino Ribeiro, A. Botto, 
Hortense de Almeida, Matilde Rosa Araújo, Maria Alberta 
Menéres, Maria Cecília Correia, Alice Gomes.

A partir de Outubro de 1972 o programa do Ciclo Pre
paratório Experimental é ensaiado em alguns estabelecimentos 
de ensino. Nele se indicam obras para leitura completa, sendo 
na maioria escritas para crianças:

3 As Fadas Não Foram à Escola, Maria Augusta Seabra Diniz, 
Edições Asa, 1994.
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-  Um dos romances de Júlio Dinis;
-  Os Meus Amores, de Trindade Coelho;
-  As Minas de Salomão, tradução de Eça de Queirós;
-  O Conto de Amadis para os Rapazes Portugueses, de 

Afonso Lopes Vieira;
-  O Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro;
-  As Aventuras do João-Sem-Medo, de José Gomes Ferreira;
-  O Rapaz de Bronze, de Sophia de Mello Breyner Ander- 

sen;
-  O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner 

Andersen;
-  O Cantar de Tila, de Matilde Rosa Araújo;
-  A Odisseia, adaptação de João Barros;
-  A Menina do Deserto, de Manuela Cerqueira;
-  Kurika, de Henrique Galvão;
-A  Maravilhosa Viagem de Nils Holgerson, de Selma 

Lagerlof, tradução de Maria de Castro Henrique 
Oswald;

-  O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, tradução de 
Jorge Sena;

-  O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, tradu
ção de Alice Gomes;

-  Platero e Eu, de Juan Ramon Jimenez, tradução de José 
Bento.

Nesta década nota-se a manifesta intenção de intervir 
de uma forma transformadora, considerada na perspectiva da 
injustiça social que afligia há muito os nossos escritores: Ilse 
Losa retrata as crianças das «ilhas» do Porto; Sophia dilacera- 
se na dicotomia bens materiais e espirituais; Matilde denuncia 
a injustiça social no seu olhar macerado e humano inconfun
dível; Manuel António Pina, com a sua delirante irreverência, 
pusera-nos a pensar a sério de pernas para o ar, o que não dei
xava de ser uma forma de liberdade! Mário Castrim, em Cava
lo de Lenço Amarelo É Perigoso permite-nos descodificar a
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mensagem dos clandestinos políticos num corpus adequado à 
literatura para jovens.

A vivência de Bernardo Santareno como médico de frota 
bacalhoeira, «nos mares do fim do mundo», gera uma obra que 
se impõe pela veracidade, de que destacamos a personagem 
do «verde» («verde» pela primeira vez que vai ao mar alto) 
ficará ao lado do Sagui, do Maquineta, do Gineto do Soeiro ou 
Constantino do Redol, figuras de criança/jovens/mártires, 
apanhados na engrenagem da exploração do trabalho infantil. 
Maria Rosa Colaço, em 1969, compila as obras dos seus alunos 
em A Criança e a Vida.

E certamente outros: Manuel Ferreira com os seus bichos 
de África revela às crianças um país diferente, mas nunca com 
o paternalismo obsoleto que apresenta o negro ou como o ser
vil/preto «tate-bitate» da obra de Fernanda de Castro.

Portanto uma nova concepção do Mundo, da Sociedade e 
dos Flomens se faz sentir na Literatura para Crianças e Jovens.

Parece-me não ser descabido lembrar o papel de algu
mas organizações não estatais, empenhadas em prol das crian
ças nesta década.

Já em 1957 a Associação Portuguesa de Educação pela 
Arte era criada. Sociedade cultural de que destacaremos a alí
nea f) do respectivo Estatuto: «defender o direito que toda a 
pessoa tem de tomar livremente parte na vida cultural da 
comunidade, de gozar as artes e o de criar a beleza por si pró
pria».

Da Comissão Organizadora faziam parte: João Silva 
Couto, Cecília Menano, Maria Lúcia Namorado, Manuela 
Ribeiro Soares e Manuel Calvet de Magalhães.

A sua fundação deve-se à iniciativa da escritora Alice 
Gomes e do editor José Francisco de Almeida.

Também em 1958 se inicia o Serviço de Bibliotecas da 
Fundação Gulbenkian com um plano que previa -  excluindo 
os grandes centros urbanos -  a cobertura do país, por uma 
rede de bibliotecas fixas e itinerantes.
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Não é por de mais salientar este papel difusor de acesso 
à leitura nos lugares mais inacessíveis do País.

Em 1967 funda-se a Cooperativa Ludus -  círculo de rea
lizações para a infância e juventude. Recordamos os nomes de 
Lília da Fonseca, Calvet de Magalhães, Matilde Rosa Araújo, 
Manuela de Azevedo, José de Almeida, Melo de Carvalho, 
António Parrada, Armindo Gonçalves, Hortense de Almeida, 
Rogério de Moura, Mateus Boaventura e Correia da Fonseca.

Em 1968 cria-se a secção portuguesa do I.B.B.Y., o que se 
deve a pessoas interessadas pelo livro infantil: professor 
Manuel Calvet de Magalhães, Dr. Fernando Pires de Lima, 
escritora Lília da Fonseca e o editor Francisco de Almeida.

O I.B.B.Y. é a sigla do International Board on Books for 
Young People que em Portugal adoptou então o nome de 
Organização Internacional para o Livro Infantil e Juvenil e 
actualmente se intitula Associação Portuguesa para a Promo
ção do Livro Infantil e Juvenil. A secção portuguesa do I.B.B.Y. 
manteve-se em actividade até aos anos 80 e foi reactivada nos 
anos 90.

A actividade da secção portuguesa do I.B.B.Y. desenvol- 
veu-se em diversos aspectos, dos quais saliento:

-  Indicações de um escritor para o prémio bienal Andre- 
sen e o livro de honra;

-Exposições itinerantes em Portugal e no Brasil em 
1974, acompanhadas de colóquios;

-  Exposição itinerante na Bélgica em 1982, com apresen
tação de um catálogo;

-  Manutenção de uma comissão de leitura, constituída 
por Leonoreta Leitão, Maria Lúcia Namorado e Nati
vidade Correia;

-R ep resen tação  no júri dos Prémios da Fundação 
Calouste Gulbenkian;

-  Representação no Grupo de Trabalho que organiza os 
Encontros de Literatura para Crianças;

-  Comunicação no II Congresso de Escritores em 1984;
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Apoio aos planos individuais de trabalho dos profes
sores estagiários do ciclo Preparatório.

C om unicação Social

Começaria por saudar o aparecimento da revista Os 
Nossos Filhos concebida e dirigida por Maria Lúcia Namorado, 
a única que então se publicava para os Pais em Portugal.

Em relação à Literatura Infantil saliento: um artigo de 
Elina Guimarães, «Para orientar a leitura das crianças», e uma 
notável série de entrevistas conduzidas por Lília da Fonseca a 
vários escritores como: Aquilino Ribeiro, António Botto, Emília 
de Sousa Costa, Virgínia Lopes Mendonça e outros.

Neste âmbito destaco os suplementos infantis: Moinho 
de Vento, dirigido por António Torrado, na Capital (de 1968 a 
1972). A República dos Miúdos em A República, cuja data do iní
cio ignoro, mas creio ter vindo até 1972. Pelo menos nessa data 
Maria Carlota, pseudónimo de Marina Algarvia, dirigiu uma 
série de entrevistas a escritores para crianças das mais variadas 
tendências estéticas e amplitude ideológica como, depois de 
Os Nossos Filhos, nunca se tinha feito em Portugal.

Além-mar, Maria do Carmo Rodrigues, no Funchal, ini
cia o suplemento quinzenal A Canoa no semanário Ecos do Fun
chal (de Março de 1969 a Março de 1970).

Reflectindo sobre as obras editadas neste decénio cons
tatamos uma notável produção em quantidade e qualidade. De 
acordo com os conteúdos temáticos sugeridos.

O direito à diferença aparece-me na obra premiada (pré
mio Maria Amália Vaz de Carvalho), em 1957 A Galinha Verde, 
de Ricardo Aiberty e também na História do Pintainho Amarelo 
de Maria Lúcia Namorado e no Auto dos 4 Meninos de Patrícia 
Joyce.
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A realidade quotidiana em que as personagens têm a 
idade dos leitores/as:

-  Em Pleno Azul, de Virgínia de Castro Almeida
-  Aconteceu..., de Margarida Castel-Branco
-  O Natal de Mestre Bento, de Ester de Lemos
-  Constantino, Guardador de Vacas e Sonhos, de Alves 

Redol.

A imaginação:
-  A Incrível História do Homem Transparente, de Noel 

Arriaga
-  Histórias com Juízo, de Mário Castrim
-  O Espanta-Pardais, de Maria Rosa Colaço.

A África:
-  Histórias de Pretos e Brancos, de Maria Cecília Correia
-  O Sandinó e o Corá, de Manuel Ferreira.

A Biografia:
-  A Menina do Deserto, de Manuela Cerqueira 

A obra de Adolfo Simões Muller.

A Poesia:
-  O Cantar da Tila, de Matilde Rosa Araújo
-  Bichinho Poeta, de Alice Gomes
-  O Livro da Marianinha, de Aquilino Ribeiro.

A Década de 1970-1980

Os anos 70 reflectem as Reformas Educativas, e as alte
rações consequentes de Programas e da explosão escolar ine
rente à criação do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário.

Observando o Programa de Português para o l.° ano 
do C.P.E.S. anoto os objectivos desta disciplina: fortalecer o
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amor da língua portuguesa pela apreciação de belas páginas 
literárias.

Observa-se nos manuais escolares um conjunto de 
excertos, sem citação do autor ou título da obra que não provo
ca no jovem leitor é noção do que é um livro na plenitude do 
seu texto.

Entretanto já havia uma produção editorial de vulto. E 
cito as seguintes obras:

1 -O  Sol e o Menino dos Pés Frios, de Matilde Rosa
Araújo;

2 -  Aconteceu nas Berlengas, de Margarida Castelo-Bran
co;

3 -  Aconteceu em Conímbriga, de Margarida Castelo- 
Branco;

4 -  No Tempo em Que os Animais Falavam, de Manuel 
Ferreira;

5 -  Quem Pode Parar o Vento, de Manuel Ferreira;
6 -  Uma Rosa na Tromba de Um Elefante, de António José

Forte
7 -  Conversa com Versos, de Maria Alberta Menéres;
8 -  Bichos, Bichinhos e Bicharocos, de Sidónio Muralha;
9 -  A Cigarra e as Formigas, de Isabel de Nóbrega;

10 -  Histórias dos Bichos de África, de Tomás Ribas;
1 1 -  0  Veado Florido, de António Torrado;
1 2 -  0  Cavalo do Lenço Amarelo E Perigoso, de Mário Cas- 

trim;
13 -  Era Uma Vez..., de Maria Lúcia Namorado.

Sob o ponto de vista temático poderíamos observar em 
relação à lista apresentada:

1 -  Problemas das crianças com enfoque nas injustiças
sociais;

2 e 3 -  O quotidiano e a aventura num contexto histórico; 
4 e 5 -  A África exótica, através das narrativas de tradi

ção oral;
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6 -  A imaginação como um acto de magia;
7 -  Um conjunto de poemas que revelam sensibilidade,

liberdade im aginativa e contribuem  para um 
melhor conhecimento do uso da linguagem;

8 -  A utilização de um herói mitológico, através da tru
culência das suas aventuras;

9 -  A crítica social através do humor poético;
10 -  A destruição do convencionalismo estático da fábula;
1 1 - 0  conhecimento da fauna africana na sua realidade 

ambiental;
12 -  A metáfora, por excelência, de uma liberdade dese

jada;
13 -  Recolha de poesias e narrativas populares/tradicio

nais.

Como afirma Maria Augusta Seabra Diniz «com o 25 de 
Abril de 1974 os novos responsáveis pela política educativa 
revelam preocupações imediatas, sendo uma delas a alteração 
dos conteúdos programáticos».

Ao nível dos manuais escolares já fora elaborado um 
novo livro único para a l .a classe em 1967, o da 2.a classe em 
1962 e o da 3.a classe Caminhos em 1973.

Segundo a já citada autora o novo livro de leitura para a 
3.a classe é o único cuja leitura é autorizada oficialmente após a 
revolução do 25 de Abril.

A sua organização e selecção deve-se a Aldónio Gomes, 
Alice Gomes e Leonoreta Leitão, estando o Director-Geral do 
Ensino Básico representado pela inspectora Maurícia Macedo e 
dando também o seu parecer a professora do ensino especial 
Dulce Lagoeiro.

A selecção dos textos fez-se tendo em atenção contem
plar autores consagrados da Literatura Infantil:

-  Afonso Lopes Vieira
-  Alice Gomes
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-  Ana Pessoa de Carvalho
-  António Torrado
-  Ester de Lemos
-  Ilse Losa
-  Isabel da Nóbrega
-  Lídia da Fonseca
-  Madalena Gomes
-  Maria Alberta Menéres
-  Maria do Carmo Rodrigues
-  Maria Cecília Correia
-  Maria Isabel César Anjo
-  Maria Isabel Mendonça Soares
-  Maria Lamas
-  Maria Lúcia Namorado
-  Maria Luísa Ducla Soares
-  Matilde Rosa Araújo
-  Patrícia Joyce
-  Ricardo Alberty
-  Sophia de Mello Breyner

Como não podia deixar de ser, a nova situação levou a 
alterações profundas dos conteúdos dos textos destinados ao 
público mais jovem. E, por arrastamento, a política editorial, 
referente a este grupo etário, sofreu alterações.

Assim, nota-se o aparecimento de edições mais económi
cas -  papel mais barato; impressão a duas cores, etc. —, uma ten
tativa de tornar o livro mais acessível e, portanto, mais difundido.

Por outro lado, era deixada uma maior liberdade de 
escolha aos professores que, conscientes desta liberdade, 
optam por obras até então nunca utilizadas em sala de aula.

Deste modo, o livro escolar constituído por excertos per
dia peso, a favor da leitura da obra completa que podia ser lida 
na aula ou em casa, tendo acesso aos livros na biblioteca da turma 
ou em clubes de leitura. Após o 25 de Abril, dos Programas do 
Ensino Primário anoto o seguinte:
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2. ° Ano de Escolaridade:
-  Utilizar a leitura para se recrear;
-  Utilizar a leitura para se informar ou documentar;
-  Identificar a personagem principal de um texto lido;
-  Identificar a ideia principal de um texto lido.

3. ° Ano de Escolaridade:
-  Localizar a acção de um texto no tempo e espaço;
-  Distinguir as personagens principais de um texto;
-  Identificar o desenrolar da acção (principais momen

tos) de um texto.

4. ° Ano de Escolaridade:
-  Distinguir as personagens principais e secundárias de 

um texto lido;
-  Distinguir as ideias essenciais e as acessórias de um 

texto lido.

Em 1976 a Direcção-Geral do Ensino Básico inicia aqui
sições de livros para as Escolas Primárias, tendo-se formado 
uma comissão de leitura constituída por Matilde Rosa Araújo, 
Maria Keil e Natércia Rocha.

Além disso planificam-se e executam-se acções de for
mação e a Literatura Infantil ganhava lugar na revista Escola 
Democrática pelo punho de Natércia Rocha.

O Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis inicia uma 
política editorial com os cadernos Juventude e Cultura.

Na l .â série contempla a Literatura Infantil:
-Teatro Infantil. Jogos Infantis de Expressão Livre (M. 

Small), na adaptação de Helena Lucas;
-  Oito Histórias Infantis (Luísa Ducla Soares);
-Oito Peças -  Farruncha (Jaime Galheiro), Mel-Pastel e 

Um Boneco de Papel;
-  Três Histórias (Matilde Rosa Araújo e Manuel Ferreira).
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As alterações na política nacional não só forçaram a for
mulação de novos programas, com outros objectivos metodo
lógicos, como também promoveram um forte desenvolvimento 
da produção editorial, com obras de temática mais livre, de 
ilustrações mais modernas e de personagens mais conectáveis 
com as novas vivências da comunidade escolar.

Os livros de textos de leitura do C.P.E.S. foram reeditados 
com algumas alterações, de acordo com o momento então vivido.

Quanto à produção literária nesta época, quer em rela
ção à temática, quer em relação às personagens, muitas vezes 
intimamente ligadas. Como sugestão de trabalho, permito-me 
apresentar no seguinte quadro:

Temas Títulos e Autores

Anti-Racismo

Histórias da Minha Rua, 
de Maria Cecília Correia

A Minha Melhor História, 
de Ilse Losa

A Amizade Bate à Porta, 
de Sidónio Muralha

Sete Cavalos na Berlinda, 
de Sidónio Muralha 

0  Gato Tarzan,
de Eduardo Olímpio (Conto: « 0  cigano Tobias») 

Amigos de Todo o Mundo, 
de Leonel Neves

Crítica Social

Valéria e a Vida, 
de Sidónio Muralha

História da Maria-dos-Olhos Grandes e do Zé 
Pimpão,
de Canuto José Glória
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Temas Títulos e Autores

Crítica Social

Bichos de Abril, 
de Carlos Pinhão

0  Coelho da Barafunda, 
de José Barata Moura

História da Viagem à Lua e Arredores de Uma 
Menina Que Tem Uma Estrela mais os Seus Amigos, 
de José Sacramento

Grande, Grande Era o Mágico Marlini, 
de José Fanha

Colóquio,
de Mário Castrim

Deficiência

Como Fazer Cor de Laranja, 
de António Torrado

Gosto de Ti, 
de Leonor Santa-Rita

Educação
Ambiental

Helena e a Cotovia, 
de Sidónio Muralha 

Voa, Pássaro, Voa, 
de Sidónio Muralha 

A Menina Gotinha de Água, 
de Papiniano Carlos

0  Mundo É a Nossa Casa, 
de Júlio Moreira

Beatriz e o Plátano, 
de Ilse Losa

Era
Espacial

História com Um Grilo Dentro, 
de António Torrado

Estrelinha e o Gato Astronauta, 
de Madalena Gomes
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Temas Títulos e Autores

Amizade

Pequenas Histórias de Amizade, 
de José Lemos

Tépíuqué,
de Manuel António Pina & João Botelho

Liberdade

Eu também Sou Gente, 
de Ricardo Alberty

Catarina de Todos Nós, 
de Sidónio Muralha 

0  Companheiro 
de Sidónio Muralha

Temas Autores

Morte

0  Gato Dourado, 
de Matilde Rosa Araújo

0  Menino e a Nuvem, 
de Luísa Ducla Soares

Música
Lidsinho e as andorinhas, 
de Papiniano Carlos

Pacifismo

0  Grande Acontecimento, 
de Lília Fonseca

0  Soldado João, 
de Luísa Ducla Soares 

0  Cavaleiro sem Espada, 
de Matilde Rosa Araújo 

Os Brinquedos do Tó Zé Fizeram Banzé, 
de Orlando Neves
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Temas Autores

Relações 
entre as 
gerações

A Aldeia das Flores, 
de António Mota

Enquanto Houver Vida, Há Esperança, 
de Fernando Bento Gomes

Solidariedade

Menino: Aqui na Vida..., 
de Maria da Conceição Areias

Era Uma Vez...,
de Maria do Rosário Maia

Os Presentes, 
de Maria Keil

0  Livro Verde (com uma história dentro), 
de Isabel Nóbrega

Todas as Crianças da Terra, 
de Sidónio Muralha

A Minha Melhor História, 
de Ilse Losa

Pequeninas Histórias de Amizade, 
de José Lemos 

0  Crocodilo e os Passarinhos, 
de Madalena Gomes

No início desta década não posso deixar de mencionar 
as actividades desenvolvidas na Escola Preparatória Francisco 
Arruda, graças ao entusiasmo contagiante desse pedagogo 
ímpar que foi o Professor Calvet de Magalhães.

Em 1970 criaram-se os clubes de leitura que passaram a 
integrar a formação de professores em estágio.

Dos clubes de leitura reúnem-se em volume Crianças 
Entrevistam 16 Escritores para comemorar o dia 2 de Abril 
(1971) -  dia Mundial da Literatura Infantil.
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As entrevistas foram apresentadas em exposição na 
biblioteca, com a obra completa dos respectivos escritores.

Editadas em 1972, com textos dos autores, ilustrações de 
Cecília Pinto, releio uma afirmação que então fiz: «um acto 
colectivo de cultura viva: pequeno marco de uma marcha bem 
difícil, mas apaixonante, da conquista pela juventude de um 
mundo mais livre e mais belo».

Recorde-se também as manhas culturais de sábado, com 
Teatro de Fantoches, dicção de poesia, e sobretudo escritores 
para crianças, dialogando com elas.

Em colaboração com Júlio Martins publicámos em 1974 
a antologia Barca Bela que foi muito utilizada nas Bibliotecas 
de Turma e nos Clubes de Leitura.

Com ela pretendíamos contemplar o Programa de Lín
gua Portuguesa do C.P.E.S.: «Uma vez estimulado o desejo da 
leitura através dos textos do livro, importa que o aluno tenha à 
sua disposição pequenas obras não só para leitura doméstica, 
mas também para serem lidas e comentadas na aula numa ses
são quinzenal de leitura».

Desta antologia contavam os escritores: Manuela Cer- 
queira, Maria Angelina e Raul Brandão, Ana de Castro Osório, 
Sophia de Mello Breyner, Trindade Coelho, Baltazar Lopes, 
Afonso Lopes Vieira, Use Losa, Ricardo Alberty, Matilde Rosa 
Araújo, Mauro de Vasconcelos e António Torrado.

Lembraria também que no início desta década a Litera
tura Infantil constava do currículo das Escolas de S. Tomé e 
Paulo VI, dependentes do ministério da Assistência. Nelas lec- 
cionavam o escritor António Torrado e eu própria.

Em 1971 foi criada a Escola de Educação pela Arte no 
Conservatório Nacional de Lisboa, onde se realizaram seminá
rios de Literatura Infantil.

A Biblioteca Nacional, mercê da competência e dinamis
mo de Maria Luísa Ducla Soares e Maria José Sotto Mayor, sob 
a Direcção de Manuela Cruzeiro, sensibiliza-se para a Literatu
ra Infantil como uma Arte Maior. Das iniciativas, que então
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acompanhei, recordo as comemorações do dia Internacional do 
Livro Infantil com exposição, catálogo e hora do conto com a 
colaboração das escritoras Alice Gomes, Isabel César Anjo, 
Maria Cecília Correia, Maria Rosa Costa e também Maria José 
Sotto Mayor (2 de Abril de 1980). Outra exposição foi realizada 
com os escritores da época Carlos Amaro, aquando da repre
sentação de S. João Subiu ao Trono pelas Marionetas de S. Lou- 
renço. E ainda uma amostra de Camoneana Infantil.

Em 1979 a secção nacional portuguesa do I.B.B.Y. abriu 
o seu Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil, sedia
do na Sociedade da Língua Portuguesa e atribuiu, ainda dois 
prémios «Portugal 79» à obra de Sidónio Muralha, Helena e 
Cotovia e às ilustrações de Ana Leão na obra Sótão com Música 
de Leonor Santa-Rita. A Direcção-Geral da Divulgação edita 
uma excelente obra: Estas Crianças-Aqui com texto de Maria 
Rosa Colaço e fotografias de Eduardo Gageiro.

Também a Associação dos Professores de Português, 
através da revista Palavras, concede direito de cidadania à Lite
ratura Infantil.
Para terminar esta década assinalo dois factos:

-  O prémio do Ano Internacional da Criança é atribuído 
pela Editorial Caminho a um inédito de Alice Vieira 
Rosa, Minha Irmã Rosa;

-  O Início dos Encontros de Literatura para Crianças da 
responsabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian e 
da Direcção-Geral do Ensino Básico, pertencendo tam
bém à sua organização um membro designado pela 
Secção Portuguesa do I.B.B.Y.

É de assinalar que, logo desde o início, houve a justa 
percepção de os integrar nas modernas correntes da pedagogia 
e nas mais recentes tendências da literatura para crianças.

Para isso muito contribuiu a presença de estudiosos 
franceses: George Jean, Raoul Dubois, e Denise Escarpit. E 
também das brasileiras Nelly Novaes Coelho, Lygia Bojunga 
Nunes e Ana Maria Machado.
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Esses Encontros coincidiram com a atribuição de pré
mios (texto, ilustração, revelação e conjunto de obras) e inte
gravam o júri as seguintes entidades: Academia das Ciências, 
Associação Internacional dos Críticos de Arte, Associação Por
tuguesa de Escritores, Instituto Português do Livro e da Leitu
ra, Direcção-Geral do Ensino Básico e Secção Portuguesa do 
I.B.B.Y.

No aspecto editorial anoto o papel relevante da Edito
rial Plátano que lança criteriosas colecções sob a orientação de 
António Torrado.

No Porto a escritora Use Losa dirige a colecção Asa Juvenil. 
Outras editoras publicam com continuidade: Afrodite, Afronta
mento, Estúdios Cor, Figueirinhas, Horizonte, Verbo e O Século.

A Direcção-Geral da Educação permanente patrocinou 
a edição de A História da Papoila de Maria Luísa Ducla Soares e 
A História de um Bago de Milho de Maria Lúcia Namorado.

Na Comunicação Social assinale-se Página Infantil do 
Diário Popular de José Lemos, autor inconfundível que congre
ga texto e ilustração com raro sentido de humor.

Quanto à televisão observe-se a acção de Maria do 
Sameiro Souto, como professora destacada pelo I.M.A.V. (Insti
tuto dos Meios Audiovisuais) responsável por alguma progra
mação para crianças.

Assim em 1970-1971 a T.V. proporcionava às nossas 
crianças a audição de textos de A. Torrado, Matilde, Sophia e 
Manuel Ferreira, entre outros. Cabe à professora Clara Silva 
essa tarefa meritória.

Em 1972 a escritora Maria Alberta Menéres conta às 
crianças a vida de Ulisses, um programa de real qualidade e 
um tema adequado ao nível etário a que se destinava.

Em seguida eu própria tentei uma abordagem de Os Lusía
das com base numa experiência pedagógica vivida na Escola Pre
paratória Francisco Arruda e testada com centenas de alunos.

Será oportuno lembrar que após o 25 de Abril o novo 
Director da Escola do Magistério Primário de Lisboa introduziu
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várias opções extracurriculares, entre as quais literatura infan
til que era leccionada pela escritora Matilde Rosa Araújo.

No ano lectivo de 1975/76 é elaborado o primeiro Pro
grama de Literatura Infantil para as Escolas Superiores de 
Educação da responsabilidade de Natércia Rocha, Natália 
Pedroso de Lima e Rui Veloso.

Cabe aqui lembrar a acção então desenvolvida pela 
Direcção-Geral do Ensino Básico em acções de formação, a que 
não foi alheio todo o labor interventivo de Natércia Rocha, 
numa dádiva de total entusiasmo.

Anote-se, se bem me lembro, que só em Lisboa e Porto a 
leccionação foi entregue a escritores de Literatura Infantil -  
Matilde Rosa Araújo e Ilse Losa. Em Santarém a Mariana Vie- 
gas, que fora muitos anos a tia Nita que dirigia a Formiga, jor
nal para crianças, leccionava a citada disciplina.

A Década de 1980-1990

Os anos 80 assumem as tomadas de posição decorrentes 
da aprovação, na Assembleia da República, da Lei de Bases do 
Sistema Educativo, em 26 de Julho de 1986.

Do Programa de Língua Portuguesa do l.° Ciclo do 
Ensino Básico anoto o seguinte item dos Objectivos Gerais:

-  Utilizar a leitura com finalidades diversas (prazer e 
divertimento, fonte de informação, de aprendizagem e 
enriquecimento da Língua).

Da Comunicação Oral 2.°, 3.° e 4.° anos transcrevo:
-  Recolher produções do património literário oral (lenga

lengas, adivinhas, rimas, trava-línguas, contos, cantares);
-  Experimentar múltiplas situações que despertem e 

desenvolvam o gosto pela língua escrita (actividades de 
biblioteca da aula, de escola, municipais, itinerantes);
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-  Ouvir ler histórias e livros de extensão e complexida
de progressivamente alargadas que correspondam aos 
interesses dos alunos;

-  Ler livros ou textos adequados à sua idade e nível de 
competência de leitura;

-  Identificar personagens e acções.

Analisando os programas de Língua Portuguesa do 2.° 
Ciclo Ensino Básico saliento, logo na Introdução:

-O s  programas apresentam os domínios Ouvir/Falar, 
Ler, Escrever em três blocos diferentes, mas pressu
pondo uma prática integrada.

Em relação às Finalidades, parece-me oportuno transcrever:
-  Contribuir para a identificação crítica do aluno com a 

literatura e outras manifestações da cultura nacional e 
universal;

-  Desenvolver a capacidade de raciocínio, a memória e 
estimular a criatividade e sensibilidade estética.

Dos Objectivos Gerais, dentro dos pressupostos do meu 
trabalho, volto a transcrever alguns:

-  Criar o gosto pela recolha de produções do patrimó
nio literário oral;

-  Criar hábitos de leituras através de laços afectivos e 
sociais com o acto de ler;

-  Contactar com textos de temas variados de literatura 
nacional e universal.

Pela primeira vez, o que me é grato, leio nos programas 
a preocupação de criar laços afectivos com o acto de ler.

Mais adiante no mesmo programa, em relação à leitura 
afirma-se «a escola deve ajudar o aluno a apropriar-se de estra
tégias que lhe permitam aprofundar a relação afectiva e intelec
tual com as obras, a fim de que possa traçar, progressivamente,
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o seu próprio recurso, enquanto leitor, e construir a sua autono
mia face ao conhecimento».

Neste programa, como «correlação de forças» face é lite
ratura disponível para crianças e jovens, anoto que a leitura 
recreativa ocupa na esfera dos conteúdos nucleares, metade de 
um currículo, onde a leitura para informação e estudo.

Como afirma António Torrado: «Não se constará que o 
sonho maior da pedagogia moderna seja o de tomar as paredes 
da escola tradicional, alicerçadas na rigidez dos programas 
escolares, mais porosos e permeáveis ao clima e ao espírito da 
escola infantil.»4

E aqui deixo a perturbante interrogação de Maria Emília 
Brederode dos Santos: «E que formação deve ter o professor para 
desempenhar o seu papel de Pigmalião de futuros cidadãos?»5

Lista de Obras para Leitura Orientada

Propõem-se, para leitura orientada, narrativas comple
tas e poemas contemplando quer a leitura em língua portugue
sa quer traduções cuidadas de clássicos universais e de outros 
textos de matéria tradicional ou de reconhecido valor estético.

Deverá assegurar-se em cada ano a leitura de três a 
cinco narrativas, recobrindo necessariamente o património 
nacional e o património universal.

Se o perfil da turma o exigir, poderão ser seleccionadas 
uma ou duas obras que não constem da lista apresentada.

Deverá assegurar-se em cada ano de leitura um mínimo 
de doze poemas.

4 Da Escola sem Sentido à Escola dos Sentidos. Ed. Afrontamento,
1980.

5 In Os Aprendizes de Pig?naleão. Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento, 1985. Maria Emilia Brederode dos Santos.
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5.° ano de Escolaridade 
Narrativa

Obra Autor

«Mestre grilo cantava 
e a cigarra dormia» 
(Arca de Noé III Classe)

Aquilino Ribeiro

Os Conselheiros do Califa 
(um conto)

António Sérgio

Na Terra e no Mar (um conto) António Sérgio

A Fada Oriana Sophia de Mello 
Breyner Andresen

A Floresta Sophia de Mello 
Breyner Andresen

A Menina do Mar Sophia de Mello 
Breyner Andresen

Um conto tradicional

Recriações de António 
Botto e António 

Torrado ou versões reco
lhidas por Teófilo Braga

Uma fábula Esopo
Um conto Grimm
Um conto Perrault

Um conto tradicional africano

Recolha e transcrição em 
português de Lourenço 

Joaquim da Costa 
Rosário

As Aventuras de Pinócjuio Collodi

As Mil e Uma Noites (selecção e 
adaptação que respeite a estru
tura narrativa da obra)



248 NO BRANCO DO SUL AS CORES DOS UVRC 3

Poesia

Obra Autor

A Nau Catrineta Versão recolhida por Pere Ferre

Babine, o Parvo Alex Tolstoj (Tradução Luísa Ducla Soares)

Outros poemas seleccionados em:

Obra Autor

Ou Isto ou Aquilo Cecília Meireles

Aquela Nuvem e Outras Eugênio de Andrade

Colectâneas infanto-juvenis, nomeadamente da respon
sabilidade de autores como Sophia de Mello Breyner Andre
sen, Fernando Camacho, Alice Gomes, Maria Alberta Menéres, 
Adolfo Simões Muller, Natércia Rocha.

6S ano de Escolaridade
Narrativa

Obra Autor

«História do burro com rabo de 
légua e meio» (Arca de Noé, III classe)

Aquilino Ribeiro

Contos Gregos (um conto) António Sérgio

0  Romance das Ilhas Encantadas Jaime Cortesão

A Vida Mágica da Sementinha Alves Redol

0  Rapaz de Bronze Sophia de Mello 
Breyner Andresen

A Arvore Sophia de Mello 
Breyner Andresen

Ulisses Maria Alberta
Menéres
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Obra Autor

Um conto tradicional

Versões Recolhidas por 
Teófilo Braga, Adolfo 
Coelho, Consiglieri 

Pedroso ou 
Ataíde de Oliveira

Uma fábula La Fontaine

Um conto Andresen

Um conto ou uma lenda Selma Lagerlof

Robinson Crusoe Defoe (adaptação de 
John Lang)

As Viagens de Gulliver 
(as duas primeiras)

Swift (adaptação de 
João de Barros)

0  Lobo Milagreiro Bruckberger (tradução 
de Jorge de Sena)

Poesia

«A Bela Infanta» 
(Romanceiro)

Versão Recolhida por Almeida 
Garrett

Outros poemas seleccionados nomeadamente em colec- 
tâneas infanto-juvenis da responsabilidade de autores como 
Sophia de Mello Breyner Andresen, Fernando Camacho, Alice 
Gomes, Maria Alberta Menéres, Adolfo Simões Muller, Natér- 
cia Rocha,

Esta década viu nascer uma produção editorial rica em 
autores jovens. Muitas editoras novas tiveram uma vida mais 
ou menos curta.

A Universidade Nova propõe então o primeiro mestra
do em Literatura para Crianças.
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Em todas as Escolas Superiores de Educação e também 
no Instituto Piaget e na Fundação Maria Ulrick lecciona-se essa 
disciplina.

Em 1980 cria-se o Instituto Português do Livro, cuja pri
meira finalidade é assegurar o conhecimento e a divulgação do 
património literário português.

O I.P.L subsidiava a secção portuguesa do I.B.B.Y.
Os Encontros de Literatura para Crianças, iniciados em 

1979, mantêm-se.
Em 1982 Maria Alberta Menéres, como produtora prin

cipal na T.V., desafia os escritores portugueses a escreverem 
um breve trecho para crianças. Assim se manteve um progra
ma diário no decorrer de um ano: Uma história ao fim do dia.

Estabelecia-se assim um laço afectivo entre o escritor e a 
criança que antecedia o momento de ir para a cama.

Entre 1986 e 1990 o escritor Carlos Correia foi produtor 
e apresentador dos programas: Crianças e livros, Clube de leitura 
e Teatro jovem.

Assim divulgou as obras de vários escritores, não só 
junto dos alunos das Escolas Superiores de Educação, como 
também sensibilizou as professoras do l.° e 2.° Ciclos do Ensi
no Básico.

Finalmente nesta década as professoras Ana Maria 
Magalhães e Isabel Alçada sentiram a necessidade de escrever 
ficção para crianças e jovens que motivasse os seus próprios 
alunos.

Assim criaram a bem sucedida série Uma Aventura.
Mas a sua obra literária abrange outros aspectos, con

templando relevantes aquisições culturais. Citarei a propósito 
Viagens no Tempo, em que uma narrativa lúdica com muita 
acção visa proporcionar conhecimentos históricos e uma visão 
mais ampla da História.


