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RESUMO

O presente trabalho analisa os enunciados perante aos livros escolares que compunham os acervos das bibliotecas escolares e de sala dos grupos escolares de Minas Gerais

nos anos de 1910-1940. O decurso é marcado por discursos educacionais e políticos que construíram um modelo escolar que conformava ideias modernas, republicanas e

civilizatórias e que modificaram os tempos, espaços, práticas e métodos escolares sob a luz das teorias advindas do movimento “escola nova”. O ideal renovador pedagógico

tinha como objetivo reestruturar a instituição escolar. Para os adeptos do escolanovismo, a ideia é de que práticas consideradas arcaicas e tradicionais  dessem lugar ás

concepções educacionais baseadas na biologia, sociologia e psicologia.  A amplitude dos discursos em relação aos modos e práticas escolares acarretaram mudanças em

relação á materialidade escolar, desde modo os livros escolares obtiveram novo formato tanto no seu uso, prática e modos de ler. Todavia, o que deveria ser lido? E como

construir um aluno que tenha gosto pela leitura e que adulto mantenha o habito da leitura? Para tentar responder, construiu-se um campo discursivo em prol de leituras

agradáveis, recreativas, e principalmente educativas. Despertar o espírito crítico e adquirir sensibilidades eram objetivos que faziam parte das propostas da escola nova. A

emoção estética que poderia ser adquirida pela literatura tornava-se uma das bases para a civilização, que necessitava de sujeitos habilitados no gosto, ao prazer e às

possibilidades de manifestar suas sensibilidades. De modo que o valor do livro para o movimento renovador centrou-se no prazer e o interesse pelo conhecimento. Outra

mudança significativa foi a seleção dos livros que comporiam os acervos das salas e bibliotecas, para que fossem selecionados os materiais passavam por prescrições, que

partiam de educadores, instituições religiosas, políticos e Instituições publicas como a Secretaria do Interior. As estratégias discursivas sobre os livros adequados para crianças,

abordavam temas como adequação e conformação do texto a linguagem infantil, aos interesses da criança e à formação do caráter civilizado. A presença de um mercado

consumidor de literatura infantil e livros didáticos proporcionou a ascensão de uma indústria dedicada à produção destes tipos de livros, que se escudava nos seus lançamentos

de obras individuais em recomendações nacionalistas, pedagógicas e literárias. Diante destas circunstâncias, é que formou-se nas primeiras décadas do século XX, uma literatura

infantil na condição de gênero literário para este público especifico. Metodologicamente, analisaram-se leis, decretos, cartas, relatórios de diretoria e inspeção e o periódico

educacional “Revista do Ensino”, no qual se procedeu a análise de artigos que tinham como tema: leitura e livros. Concluiu-se que o campo discursivo em torno do livro escolar

conformava valores morais e sociais, ademais o imaginário republicano e modernista, o higienismo e o ideal da “escola nova” atravessaram as prescrições sobre quais livros

escolares deveriam ser adotados ou que permaneceriam nas instituições escolares.
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