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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso decorre de pesquisa em nível de graduação, desenvolvida 

junto ao NIPELL – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Ensino de Língua e Literatura, 

coordenado pelo Professor Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira. Com o objetivo de contribuir 

para a produção de uma história da literatura infantil brasileira mediante a compreensão do 

valor estético das obras produzidas no país ao longo do século XX, escolheu-se para análise a 

obra Novas aventuras de Pedro Malasartes (1949) de Hernani Donato. Mediante abordagem 

histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica desenvolvida por meio da utilização 

dos procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção, ordenação e análise de fontes 

documentais, foi elaborado o documento Bibliografia de e sobre Hernani Donato: um 

instrumento de pesquisa. A partir da análise das referências de textos que integram o 

instrumento de pesquisa identificou-se ser o livro Novas aventuras de Pedro Malasartes 

publicada pela Editora Melhoramentos um dos mais recorrentes editados, com publicação, em 

ebook, na década de 2020. Com isso, o livro foi submetido à análise da configuração textual, de 

modo a se identificar aspectos da estética literária para crianças na perspectiva de Hernani 

Donato. 

 
Palavras-chave: Literatura infantil; Hernani Donato; Novas aventuras de Pedro Malasartes; 

Instrumento de Pesquisa; Estética literária. 



ABSTRACT 

 
 

This final paper is the result of undergraduate research developed at NIPELL - Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas sobre Ensino de Língua e Literatura (Interdisciplinary Research 

Center on Language and Literature Teaching), coordinated by Professor Fernando Rodrigues 

de Oliveira. With the purpose of contributing to the production of a history of Brazilian 

children's literature by understanding the aesthetic value of the works produced in the country 

throughout the 20th century, we chose to analyze the work Novas aventuras de Pedro 

Malasartes (1949) by Hernani Donato. By means of a historical approach, centered on 

documental and bibliographical research developed through the use of the procedures of 

locating, recovering, gathering, selecting, ordering, and analyzing documental sources, the 

document Bibliography of and about Hernani Donato: a research tool was elaborated. From the 

analysis of the references of texts that make up the research instrument, it was identified that 

the book Novas aventuras de Pedro Malasartes published by Editora Melhoramentos is one of 

the most recurrently edited books, published as an ebook in the 2020s. With this, the book was 

submitted to the analysis of the textual configuration, in order to identify aspects of literary 

aesthetics for children from Hernani Donato's perspective. 
 

Key words: Children's literature; Hernani Donato; Novas aventuras de Pedro Malasartes; 

Research Instrument; Literary aesthetcs. 
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Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é fruto das aspirações e indagações que 

passei a fazer no início do ano de 2016, quando ingressei no curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Campus Guarulhos. Significativamente, foi a 

partir do vasto acervo de livros de literatura infantil e juvenil, que conheci por meio de algumas 

disciplinas que cursei, que me interessei em estudar e pesquisar questões sobre leitura e 

formação de leitores. 

Com o objetivo de aprofundar minhas reflexões e estudos sobre o tema, e a partir do 

diálogo com meu orientador, optei pela pesquisa no campo da literatura infantil e juvenil,  

principalmente para poder compreender aspectos da constituição histórica desse gênero literário 

no Brasil. Essa opção se deu quando, em 2018, passei a integrar o NIPELL – Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisas sobre Ensino de Língua e Literatura e, a desenvolver atividades 

como discente da Unidade Curricular Literatura Infantil e Juvenil Brasileira concomitante ao 

projeto de monitoria voluntária Ensino de Língua Portuguesa, Literatura Infantil e 

Alfabetização, ambos sob supervisão do Professor Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira. 

No âmbito do NIPELL, passei a desenvolver pesquisa vinculada ao Projeto Integrado 

de Pesquisa Literatura infantil e juvenil brasileira revisitada: temas, formas, finalidades e valor 

histórico, cultural e estético da produção literária nos séculos XIX e XX1, de modo que pude 

compreender a importância da pesquisa histórica aplicada ao campo da literatura infantil e 

juvenil e a necessidade de se estudar as particularidades desse gênero literário. 

Decorrente desse processo de busca de conhecimento, iniciei atividades de pesquisa 

sobre a temática da História da literatura infantil brasileira, com vistas a enfocar a produção 

literária de um escritor do século XX, de quem a obra encontra-se inexplorada do ponto de vista 

da pesquisa científica. 

 

 
 

 

1 O projeto tem como objetivo revisitar aspectos da história da literatura infantil brasileira mediante a compreensão 
dos temas, formas, finalidades e valor histórico, cultural e estético dos livros desse gênero produzidos no país entre 

os séculos XIX e XX. Trata-se de pesquisa pautada no estudo de autores e obras que ainda se encontram 

inexplorados do ponto de vista da investigação acadêmico-científica ou que são comumente consideradas pela 

historiografia corrente como parte de uma produção literária de valor estético menor ou questionável. Para se 

consolidar o objetivo desse Projeto Integrado de Pesquisa, vinculam-se a ele pesquisas individuais de autoria dos 

integrantes da equipe executora, todas associadas à temática, ao objetivo geral e às opções teórico- metodológicas 

nele delimitados. Para o desenvolvimento do Projeto Integrado de Pesquisa “Literatura infantil e juvenil brasileira 

revisitada: temas, formas, finalidades e valor histórico, cultural e estético da produção literária nos séculos XIX e 

XX”, devido a amplitude das possibilidades investigativas com relação à produção de livros de literatura infantil e 

juvenil, tem como base privilegiada, mas não restrita, o acervo da Biblioteca Infantil do Instituto de Educação 

“Caetano de Campos”, biblioteca essa criada em 1925 e que configurou como modelo na constituição de bibliotecas 
infantis e escolares pelo país. 
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Para tanto, realizei inicialmente leituras de textos relacionados a esse tema, a fim de 

poder delimitar o meu projeto e compreender de forma mais profunda os estudos no campo da 

literatura infantil no Brasil. 

Entre os textos lidos, destaco alguns que ampliaram meu olhar e despertaram meu 

interesse pelo desenvolvimento da pesquisa que resultou neste TCC, sendo eles: Cadermatori 

(2010); Arroyo (1968); Lajolo e Zilberman (2007); Hunt (2010); Lajolo (1983); e Oliveira 

(2018). 

Cademartori (2010), na obra O que é Literatura Infantil, problematiza aspectos que 

envolvem a especificidade da Literatura infantil e o modo como esse sistema literário por vezes 

é visto como sendo inferior à literatura adulta. A autora discute a existência de um padrão social 

que acaba por atuar na definição do pode ser ou não uma obra literária, no Brasil 

especificamente, a Literatura infantil. No entanto, a autora nos leva a refletir sobre a seguinte 

questão: Será que é necessário definir o que é Literatura? Tenta-se discutir e definir o que é 

Literatura desde muito antigamente, e qualquer definição só é possível dependendo do 

propósito, pois definir Literatura é também levar em consideração o tempo, o sujeito, a cultura, 

entre outros aspectos. Logo, infere-se que o que é considerado literatura, hoje, pode não ser 

considerado amanhã, pois a Literatura engloba a questão do tempo, entre outros atributos. 

Na obra Literatura infantil brasileira: ensaio de preliminares para sua história e suas 

fontes, Arroyo (1968) nos apresenta inúmeras informações para pesquisas no campo da 

literatura infantil, traçando a história da literatura infantil no Brasil de forma minuciosa. Para 

isso, o autor realizou uma coleta de documentos, como livros, revistas, informações sobre 

autores, escritores e memorialistas, catálogos de editoras, textos de historiadores, obras de 

sociólogos e folcloristas de extrema importância para a compreensão desse gênero literário no 

Brasil. O autor ainda apresenta a literatura infantil ocidental, a literatura oral, os negros 

contadores de estórias, a literatura escolar e a imprensa escolar como sendo aspectos 

fundamentais para a constituição da literatura infantil brasileira. Ressalta a contribuição de 

Monteiro Lobato para a constituição da literatura infantil em gênero literário. Após traçar um 

breve panorama da literatura infantil brasileira, o autor conclui que a pouca produção teórica 

existente na década em que o livro foi publicado reflete na pouca produção de uma boa literatura 

infantil. 

Em Literatura Infantil brasileira: História e Histórias, Lajolo e Zilberman (2007) 

trazem um denso estudo a respeito da história da literatura infantil brasileira, não a 

diferenciando da literatura adulta, pois compreendem que os textos literários para crianças 
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fazem parte do processo de evolução da literatura brasileira através dos tempos. De modo geral, 

as autoras trazem em sua obra a discussão acerca do papel social que a literatura infantil passa 

a ocupar ao longo da história brasileira. As autoras afirmam que, a literatura infantil está 

fortemente atrelada ao reconhecimento da área pelo recurso relevante para a indústria editorial, 

ao mesmo tempo em que subverte a lógica mercadológica, tornando-se um objeto cultural. Com 

isso, consideram que a história da literatura infantil se define com características específicas 

que determinam seus períodos na história, em contraponto aos atuais períodos polimorfos. 

Segundo as autoras, o passado pode conter sugestões mais seguras e precisas para 

interpretarmos e compreendermos o presente. 

Hunt (2010), em Crítica, Teoria e Literatura Infantil, traz reflexões acerca da Teoria e 

Crítica Literária, afirmando que a literatura é teórica e crítica. Ele discute a situação da crítica 

literária especializada nos livros para crianças, definindo os campos de atuação da "crítica", da 

"literatura" e do conceito de "criança". Apresenta as incoerências existentes nas universidades 

com relação à literatura infantil, que dificultam o desenvolvimento da crítica especializada 

dentro das instituições. O autor nos apresenta a importância e a “diversão” em estudar os livros 

para as crianças, uma vez que estes tiveram grande influência social e educacional, ou seja, os 

livros são importantes tanto em termos políticos como comerciais. Relativiza se é necessário a 

criação de um vocabulário específico para este tipo de crítica ou se pode valer-se da já 

construída para os romances e contos ditos "para adultos". Para o autor não existem livros para 

crianças, eles são um conceito inventado por motivos comerciais, e para ele a única 

classificação que deve existir é de livros bons e ruins. Logo, o autor afirma a discordância que 

há em abordar Literatura infantil como se aborda a Literatura adulta, isso porque a avaliação 

literária do público infantil se difere do público adulto. 

Na obra O que é Literatura?, Lajolo (1983) discute as problemáticas envolvidas com a 

definição da literatura. A autora entende que o conceito de literatura é situado no tempo e, por 

isso, o entendimento que se tem hoje, pode não ser o mesmo que se tenha tido em outros 

momentos. Em vista disso, a autora problematiza a necessidade de ampliação do entendimento 

das obras que constituem o acervo das obras literárias, de modo a levar em consideração o 

trabalho estético e artístico com a linguagem, que ultrapasse o cânone ou os clássicos. Como 

afirma Lajolo (1983), “[...] os clássicos são obras produzidas num determinado período da 

tradição literária: os velhos autores da antiga Grécia e Roma, os mais modernos- mas 

igualmente antigos- escritores da Europa renascentista” (LAJOLO, 1983, p. 19). Ao trazer à 

tona a temática da definição da literatura, Lajolo afirma que: “Toda e qualquer palavra, toda 
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construção linguística pode figurar-se no texto e literaliza-lo" (LAJOLO, 1983, p. 37) Assim, 

não é o tipo de linguagem que configura a Literatura e, sim a relação que as palavras 

estabelecem com o contexto. 

Oliveira (2018), em Sobre a formação da literatura juvenil brasileira: As edições de A 

Ilha perdida, de Maria José Dupré nos apresenta uma análise detalhada da trajetória editorial 

da obra Ilha perdida e problematiza as estratégias utilizadas nas diferentes edições deste livro, 

estratégias essas que o tornaram Best-seller da literatura juvenil. O autor faz menção à obra 

como representativa “[...] do processo de formação da literatura juvenil brasileira, compondo  

um movimento originado nas três últimas décadas do século XX” (OLIVEIRA, 2018, p. 197), 

pois independentemente do valor estético que a ela possa ser atribuído não podemos 

desconsiderar sua atuação e permanência na formação da história da literatura infantil e juvenil 

no Brasil. 

Mediante a leitura desses textos, pude compreender melhor alguns dos aspectos 

envolvidos com a constituição da literatura infantil brasileira como gênero literário específico. 

Aprofundar minhas reflexões sobre a sua relação com a escola e a formação de leitores e, 

confirmar a relevância de se pensar nos aspectos da história desse gênero literário. Para isso, 

em consonância com os objetivos gerais e procedimentos metodológicos do Projeto Integrado de 

Pesquisa Literatura infantil e juvenil brasileira revisitada: temas, formas, finalidades e valor 

histórico, cultural e estético da produção literária nos séculos XIX e XX, optei por enfocar nos  

aspectos da vida e produção literária do escritor Hernani Donato. 

Essa escolha teve como base a consulta ao acervo dos livros que integraram a Biblioteca 

Infantil do Instituto de Educação Caetano de Campos2, uma das primeiras e principais 

 

 

2 O Instituto de Educação “Caetano de Campos” (IECC), antiga Escola Normal de São Paulo e Escola Normal da 

Praça da República, passou a ser assim denominado a partir de 1933, após reforma do Ensino Normal em São 

Paulo. Nesse período, com o fim da Primeira República e o advento de novas ideias relativas à educação, no 

conjunto das ações reformadoras da instrução pública paulista, a antiga Escola Normal de São Paulo, à época 

denominada de Escola Normal da Praça da República, foi transformada em Instituto de Educação “Caetano de 

Campos”, em homenagem a um de seus ex-diretores (TANURI, 2000; REIS FILHO, 1995). Essa instituição, criada 

no final do século XIX, tornou-se uma das principais instituições de formação de professores e de disseminação 

das modernas teorias educacionais pelo país, a até ser fechada e transformada em Escola de Primeiro e Segundo 

Graus durante a década de 1970, com a Lei Federal no. 5.692/71. No âmbito da Escola Normal/Instituto de 

Educação, em 1925, Carlos Alberto Gomes Cardim criou a Biblioteca Infantil do Curso Primário anexo à Escola 
Normal de São Paulo, que funcionou até 1929. Após quatro anos fechada, em 1933 a biblioteca foi reaberta por 

Lenyra Fraccaroli tendo funcionado até 1935, quando novamente precisou ser fechada, para reformas no prédio 

do IECC. Em 1936 a biblioteca foi reaberta por Iracema Marques da Silveira, tendo funcionado até a década de 

1980 (PASQUIM, 2017). Nas suas seis décadas de funcionamento, essa biblioteca infantil reuniu um dos principais 

acervos de livros infantil e de livros de literatura infantil do Brasil. Ao todo, essa biblioteca constituiu acervo de 

quase 8 mil obras, entre os quais livros didáticos, livros literários, revistas infantis, entre outros. 
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bibliotecas infantis do estado. A motivação pelo nome de Hernani Donato decorreu do fato de 

ele apresentar um conjunto significativo de livros presentes nesse acervo. Além disso, Hernani 

Donato integrou uma geração de escritores da literatura infantil, representativa de modos 

específicos de constituição de uma estética literária pensada e voltada às crianças, que ainda 

carece de estudo e de problematização no âmbito da história da literatura infantil. Sua obra, 

embora bastante importante, ainda permanece inexplorada do ponto de vista da pesquisa 

científica, sobretudo do ponto de vista da sua relação com a história da produção literária para 

crianças no país, e da compreensão da especificidade de sua estética literária. 

Com base nessa definição e justificativa, ainda em 2018 passei a elaborar um instrumento 

de pesquisa contendo a bibliografia de e sobre Hernani Donato. A elaboração desse instrumento 

de pesquisa compreendeu a reunião de textos escritos por Donato e de textos escritos por outros 

autores, com menções a esse autor. Para a elaboração do instrumento de pesquisa, consultei 

acervos disponíveis on-line e sites da Internet, dentre eles, destaco: o Banco de dados 

bibliográficos da Universidade Estadual de São Paulo (USP) - DEDALUS, o Catálogo de Teses 

e Dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o 

catálogo da Fundação Biblioteca Nacional e o catálogo da rede de Bibliotecas Municipais de 

São Paulo. 

Dessa atividade, resultou o documento Bibliografia de e sobre Hernani Donato: um 

instrumento de pesquisa, no qual pude reunir 163 referências de textos de e sobre Hernani 

Donato, sendo a primeira seção, Bibliografia de Hernani Donato, com 124 referências, e a 

segunda seção, Bibliografia sobre Hernani Donato, com 39 referências. 

A partir do instrumento de pesquisa, optei por centrar minha pesquisa na análise de 

uma obra específica de autoria de Hernani Donato, a saber: Novas aventuras de Pedro 

Malasartes, publicada em 1949. A opção por essa obra se deu pelo fato de se tratar de um dos 

títulos de maior sucesso desse escritor, considerando que ela é reeditada ainda hoje. 

Com base nesse recorte e no enfoque no livro Novas aventuras de Pedro Malasartes, 

defini o seguinte problema de pesquisa: Em que consiste a estética literária materializada no 

livro Novas aventuras de Pedro Malasartes, de Hernani Donato? 

Por meio deste problema, formulei as seguintes questões norteadoras da pesquisa: Quem 

foi Hernani Donato, como se deu sua formação e sua atuação como escritor? Com quais 

propósitos esse livro foi escrito? Quais as características literárias nele materializadas? A quem 

se destinavam? Em que contexto histórico foi publicado e utilizado? Qual a repercussão desse 

livro entre seus leitores e em quais espaços ele circulou de forma privilegiada? Quais suas 
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contribuições para a constituição da literatura infantil enquanto gênero literário e que relação 

estabelece com outras obras produzidas no mesmo período? 

A hipótese preliminar que conduziu a pesquisa é que nesse livro encontram-se as 

características da estética literária que perpassam toda a obra de Hernani Donato, marcada por 

seus estudos sobre o folclore brasileiro. Por se tratar de um livro literário de destinação prevista 

a crianças em fase escolar, esse livro dialoga com concepções de educação e de formação 

escolar da época em que foi publicado, materializando, assim, uma estética específica da 

literatura que não se restringe apenas às marcas tradicionalmente tachadas de “pedagógicas” e 

“moralizantes”. Trata-se de uma obra literária que evidencia um modelo de leitor e de leitura, 

que está a serviço de aspectos mais amplos, almejados pelo ideal do futuro homem. 

Do ponto de vista teórico-metodológico, a pesquisa proposta situa-se na abordagem 

histórica da literatura infantil e juvenil e da educação, portanto, um tipo de pesquisa documental 

e bibliográfica. Nesse sentido, cumpre apresentar alguns conceitos operativos que utilizei de 

forma recorrentemente. 

A expressão “literatura infantil” será compreendida a partir do sentido apresentado por 

Cademartori (2010), a saber: 

A literatura infantil se caracteriza pela forma de endereçamento dos textos ao leitor. 

A idade deles, em suas diferentes faixas etárias, é levada em conta. Os elementos que 

compõem uma obra do gênero devem estar de acordo com a competência de leitura 

que o leitor previsto já alcançou. Assim, o autor escolhe uma forma de comunicação 

que prevê a faixa etária do possível leitor, atendendo seus interesses e respeitando suas 

potencialidades. A estrutura e o estilo das linguagens verbais e visuais procuram 

adequar-se as experiências da criança. Os temas são selecionados de modo a 

corresponder às expectativas dos pequenos, ao mesmo tempo e que o foco narrativo 

deve permitir a superação delas. (CADEMARTORI, 2010, p. 6) 

 

Com relação à expressão “instrumento de pesquisa”, BELLOTTO (1979, p. 133) afirma 

que eles “[...] constituem-se em vias de acesso do historiador ao documento, sendo a chave da 

utilização dos arquivos como fontes primárias da História”. Ou seja, os instrumentos de 

pesquisa são muito importantes para o desenvolvimento de pesquisas históricas em educação. 

Nesse sentido Mortatti (1999) complementa que: 

[...] um tipo de pesquisa científica, cuja especificidade consiste, do ponto de vista 

teórico-metodológico, na abordagem histórica – no tempo – do fenômeno educativo 

em suas diferentes facetas. Para tanto, demanda a recuperação, reunião, seleção e 

análise de fontes documentais, como mediadoras na produção do objeto de 

investigação. (p. 73). 

 
 

Com relação à pesquisa histórica, a entendo conforme proposto por Mortatti (1999): 
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[...] caracteriza-se como um tipo de pesquisa científica, cuja especificidade consiste, 

do ponto de vista teórico-metodológico, na abordagem histórica — no tempo — do 

fenômeno educativo em suas diferentes facetas. Para tanto, demanda a recuperação, 

reunião, seleção e análise de fontes documentais, como mediadas na produção de um 

objeto de investigação. (1999, p.73). 

 
 

O objetivo dessa abordagem é: 

[...] aprender e problematizar, por meio de configurações textuais — as lidas e as 

produzidas pelo pesquisador, a simultaneidade entre continuidade e descontinuidade 

de sentidos a respeito do fenômeno educativo em diferentes facetas, simultaneidade 

essa que caracteriza o movimento histórico e as “temporalidades múltiplas” que nele 

coexistem. (MORTATTI, 1999, p.75). 

 

A abordagem histórica que aqui se propõe se deu sob pela ótica da História Cultural, 

que compreende o estudo dos processos com os quais se constroem um sentido, considerando 

que essas representações podem ser “[...] esquemas intelectuais incorporados que criam as 

figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço 

ser decifrado.” (CHARTIER, 2002, p. 17). Conforme explica Chartier (2002): 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade 

a custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projecto reformador ou a 

justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso esta 
investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre colocadas num 

campo de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de 

poder e de dominação. As lutas de representações têm tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta 

impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio. 

Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de delimitações não e, portanto, afastar- 

se do social — como julgou durante muito tempo uma história de vistas demasiado 

curtas —, muito pelo contrário, consiste em localizar os pontos de afrontamento tanto 

mais decisivos quanto menos imediatamente materiais. (CHARTIER, 2002, p.17) 

 

Coerentemente com essa abordagem histórica, para a análise das fontes documentais, 

utilizarei o conceito de configuração textual, que consiste na análise do: 

 

[...] conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se referem: às 

opções temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais-formais (como?), projetadas por 

um determinado sujeito (quem?), que se apresenta como autor de um discurso 

produzido de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento 
histórico (quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos (para 

quê), visando a determinado efeito em determinado tipo de leitor (para quem?) e 

logrando determinado tipo de circulação, utilização e repercussão. (MORTATTI, 

2000, p. 31). 

 

As fontes documentais, quando tratadas como configurações textuais, são entendidas 

como: 
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[...] mediadoras na busca de compreensão, explicação e interpretação do que foi, no 

passado, o fazer e seu sentido e de que resulta, de acordo com a apropriação que deles 

faz o pesquisador, a produção do objeto de investigação, ao longo do texto escrito em 

que se apresenta o resultado do trabalho investigativo. (MORTATTI, 1999, p. 73) 

 

Sobre os procedimentos metodológicos, como mencionei, optei por uma pesquisa 

documental e bibliográfica que, alinhada com a abordagem histórica desenvolveu-se por meio 

da utilização dos procedimentos de: localização, recuperação, reunião, seleção, ordenação e 

análise das fontes documentais; além da leitura de bibliografia especializada, especialmente as 

de abordagem histórica sobre livros de literatura infantil. Nesse sentido, o livro Novas aventuras 

de Pedro Malasartes, de autoria de Hernani Donato, foi considerado fonte documental 

privilegiada, de modo que as demais publicações de e sobre esse autor constituíram fontes 

documentais auxiliares. 

Assim, esse TCC ficou organizado da seguinte maneira: no capítulo 1, apresento 

aspectos da vida e atuação profissional de Hernani Donato e aspectos relacionados à sua 

produção literária. No capítulo 2, apresento análise do livro Novas aventuras de Pedro 

Malasartes. No capítulo 3, serão apresentados os principais aspectos do momento histórico em 

que essa obra foi produzida. 

Assim, após as considerações finais, apresento as referências dos textos citados, 

instituições, bases de dados on-line e sites consultados durante o desenvolvimento da pesquisa 

e dos quais utilizei informações neste TCC, e o apêndice contendo o instrumento de pesquisa 

na sua versão final. 
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CAPÍTULO I 

 

HERNANI DONATO: UM AUTOR INCLASSIFICÁVEL 
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FIGURA 1 – Foto de Hernani Donato 
 
 

 
Fonte: Arquivo Público do estado de São Paulo 
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1.1 Aspectos da vida pessoal e profissional de Hernani Donato3 

 

 

Hernani Donato nasceu em Botucatu, interior do estado de São Paulo, em 12 de outubro 

de 1922. Em sua cidade natal, cursou o ensino primário no Grupo Escolar Modelo e o ginásio 

na Escola Normal. Aos 12 anos de idade ele escreveu o seu primeiro livro, O tesouro (uma 

novela infantil), em parceria com Francisco Marins, cuja obra foi publicada em capítulos no 

Suplemento O Guri, do jornal Diário de São Paulo. A partir daí, sua carreira dedicada à pesquisa 

histórica e literária se iniciou. 

Segundo Ferreira (apud MARIN, 1997)4, Donato5, desde criança teve muito contato 

com seus parentes maternos, que se ocupavam nas plantações de café. Por meio deles, Donato 

teve contato com muitos trabalhadores que lhe contavam histórias, o que contribuiu para tornar 

ainda mais fértil o seu espírito criativo. 

Donato ficou conhecido por todos em sua cidade natal como “historiador” e, 

posteriormente como o “contador de histórias”, isto pela sua facilidade em contar e escrever  

histórias. 

Nas conversas, anotava expressões, nomes, lendas e histórias de vida. Donato 

testemunha que foi “recolhendo folclore e vivendo histórias. Era o mesmo povo que 

contara estórias para o Cornélio Pires e fornecera assuntos para Madame Leandro 

Dupré” [...]. Essas anotações deram origem aos seus primeiros escritos: O Livro das 

Tradições, de 1945, e Contos Muito Humanos, de 1947, que também foi publicado na 

Argentina, com tra- dução6 de Alberto Giordano. (FERREIRA, 1997, apud MARIN, 

2013, p. 124) 

 
 

Além de um voraz leitor, Donato aprendeu italiano por meio das reuniões da Sociedade 

Italiana de Beneficência, da qual seu pai fazia parte. Tornou-se também fluente em francês por 

meio da sua educação escolar. 

Em 1947, aos 25 anos de idade, mudou-se para São Paulo com o intuito de ingressar na 

Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Após um período de estudo, abandonando o curso 

 

 

 

 

 

3 A partir da consulta aos dicionários de Nelly Novaes Coelho (1983) e (2006); Luís Correia de Melo (1954) e a 
obra de Jérri Roberto Marin (2013), pude localizar e confirmar todas as informações biográficas de Hernani 
Donato. 
4 Segundo Marin (2013) estas informações são de uma entrevista concedida pelo escritor Hernani Donato a Dair 

Meris da Silva Ferreira, em São Paulo, a 28 de abril de 1995, conforme citado em sua obra Hernâni Donato: um 

autor multifacetado e inclassificável. 
5 Daqui em diante ao me referir a Hernani Donato, usarei somente Donato. 
6 Por se tratar de uma pesquisa histórica utilizarei a ortografia original dos documentos citados. 
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retornou para Botucatu onde, seguiu trabalhando com publicidade em jornais e continuou 

escrevendo. 

“Ser de um espírito inquieto” (COELHO, 2006), Donato, na década de 1940, desenfreou 

em sua carreira como escritor com a obra O livro das tradições (contos históricos). A partir 

dessa publicação, teve vários títulos publicados, grande parte deles reeditados até os dias atuais. 

Ao todo, foi possível identificar 124 títulos, incluindo diversos gêneros literários, como contos, 

romances, histórias, literatura infantil e juvenil, entre outros. Vale destacar que, várias de suas 

obras foram adaptadas para o cinema e para o teatro. Como decorrência, Donato recebeu 

diversas medalhas condecorativas, como: Medalha Sílvio Romero (1948), Medalha Brigadeiro 

José Vieira Couto Magalhães (1948), Medalha Pedro Álvares Cabral – O Descobridor (1948), 

Medalha Martin Afonso de Sousa (1962), Medalha 2o Centenário do Nascimento de José 

Bonifácio de Andrada e Silva (1963), Medalha Marechal Cândido Rondon (1967), Medalha da 

Primavera Agenor Couto de Magalhães (1968), Medalha do IV Centenário da Morte do Padre 

Nóbrega (1970), Colar Pedro I (1972), Medalha Diogo Antônio Feijó (1972), Colar Legião do 

Mérito Presidente Antônio Carlos (1972), Medalha Comemorativa do Centenário do 

Nascimento de José Plácido de Castro (1973), Ordem do Ipiranga – Grau Grã Cruz (1992), 

Medalha dos Andradas (1994) e Colar comemorativo do Sesquicentenário da Revolução 

Liberal Sorocabana (1994), entre outras (MARIN, 2013). 

Também em decorrência de sua vasta produção literária, Donato recebeu os seguintes 

prêmios: Prêmio Saci do jornal O Estado de São Paulo em 1959, pelo Roteiro para o filme 

Chão Bruto (co-autoria); Prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 

1977, pelo livro de contos Babel; Prêmio Fernando Chinaglia da União Brasileira de 

Escritores, em 1979; Prêmio Láurea Personalidade do Ano em Literatura do Ateneo Rotário 

de São Paulo, em 1996; Prêmio Joaquim Nabuco da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 

1998, pelo Dicionário das Batalhas Brasileiras; Prêmio Governador do Estado de São Paulo 

pela obra Chão Bruto - roteiro (co-autoria); Prêmio Câmara Municipal de São Paulo em 1955, 

pelos diálogos do filme Se a Cidade Contasse; Prêmio Prefeitura Municipal de São Paulo pela 

obra A Batalha do Alumínio - roteiro (co-autoria); Prêmio Clio da Academia Paulista de 

História em 1983 pelo Dicionário das Batalhas Brasileiras e, em 1983 pela obra A Revolução 

de 1932 e, o Prêmio Especial da Associação Paulista de Críticos de Arte em 1987, pelo 

Dicionário das Batalhas Brasileiras. 
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Algumas de suas obras literárias foram traduzidas para as línguas espanhola, guarani, 

italiana, japonesa, polonesa, tcheca e romena. (MARIN, 2013, p. 126- 127). 

No que concerne especificamente à literatura infantil, como mencionei o primeiro 

trabalho de Donato compreendeu a produção de uma novela intitulada O tesouro, escrita em 

parceria com Francisco Marins e publicada no Suplemento de O Guri (Diários Associados, SP). 

Com relação aos livros de literatura infantil, a produção de Donato iniciou-se na década de 

1940, com a publicação de Histórias da floresta e Árvore de natal, ambos de 1948. No ano 

seguinte, teve publicado No país da fantasia. Publicou Novas aventuras de Pedro Malasartes, 

em 19497, Histórias dos meninos índios, em 1951, Apuros do macaco Pium, de 1952, Façanhas 

de João sabido, também de 1952, A maravilhosa história do presépio de natal, de 1954, e 

Maravilhosa história dos presentes de natal, de 1956. 

Com relação a esses títulos, quatro deles não pude localizar referência em nenhuma 

biblioteca ou acervo online. São eles: A maravilhosa história dos presentes de natal, A árvore 

de natal, No país da fantasia. As únicas informações localizadas foram as apresentadas por 

Coelho (2006), em seu dicionário. 

Ao todo, pude localizar informações sobre 17 títulos de livros de literatura infantil e 

juvenil de autoria de Donato. Dentre esses livros, identifiquei diferentes reedições de um 

mesmo título, destacando-se Novas aventuras de Pedro Malasartes e Histórias dos meninos 

índios. Com relação a esse último, cumpre destacar que a partir da década de 1980, pelos dados 

reunidos no instrumento de pesquisa, esse livro passou a ser publicado com outro título: Contos 

dos meninos índios. 

De modo geral, Donato privilegia em sua literatura infantil o folclore nacional e o 

ludismo. Ele escreve e reescreve narrativas da tradição lusitana, dedicando-se às traduções e 

adaptações de muitos contos. 

Em decorrência das diferentes atividades profissionais que Donato exerceu, Marin 

(1997) o considera um autor inclassificável. Escritor, professor de Língua Portuguesa e 

Geografia Humana, crítico literário, Jornalista (sua atuação na imprensa ocorreu em diversos 

jornais e revistas como, Folha de Botucatu, Correio da Noroeste, O Eco do Ubirama, Jornal de 

São Paulo, etc.), Sociólogo, Historiador, Contista, romancista, tradutor, roteirista e contador de 

 

 

 

7 Em Coelho (2006) consta a informação de que a 1º edição desse livro foi publicada em 1949. No entanto, não foi 

localizada nenhuma referência a publicação desse livro em 1949. 
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histórias são algumas das referências que se encontra sobre Donata no que tange a atividades 

profissionais. Além disso, também trabalhou colhendo algodão, foi funcionário público 

municipal e federal, e foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto 

do Distrito Federal, de Minas Gerais, de Alagoas, de Sorocaba. 

Donato também integrou a Academia de Letras de São Paulo, de Santos, de Mato Grosso 

do Sul e de Brasília, Academia Paulista de História e a Academia Brasileira de Literatura 

Infantil e Juvenil. Foi membro da Sociedade Geográfica Brasileira, da União Brasileira de 

Escritores, do Penn Center do Brasil e do Clube Machado de Assis, de Lisboa. Foi também, 

presidente da editora Melhoramentos. 

Vale destacar que Donato também fundou a “Academia Juvenilística”, que era uma 

biblioteca onde ele estudava e alugava livros para os operários. 

 
No Clube de tols- toianos, juntamente com os escritores Francisco Marins e Ibiapava 

Martins, fundou a Academia Juvenilística, com o fim de analisar os livros que liam. 

A Academia tinha uma biblioteca e publicava um jornal com oito páginas 

datilografadas. A mensalidade era a doação de um livro. Nas férias escolares Donato 

empregava-se na colheita do algodão a “400 réis a arroba”, que permitia adquirir mais 

obras para o acervo da biblioteca. (MARIN, 2013, p. 123) 
 

E em 22 de novembro de 2012, Donato faleceu aos 90 anos de idade, na cidade de São 

Paulo. 
 

 

1.2 Bibliografia de Hernani Donato 

 

 

Conforme já mencionado, por meio da elaboração do instrumento de pesquisa intitulado 

de Bibliografia de e sobre Hernani Donato: um instrumento de pesquisa (FERREIRA, 2018) 

(Apêndice), pude localizar 163 referências de textos de e sobre Donato, sendo 124 referências 

de textos escritos por Donato e 39 referências de textos de outros autores que tratam desse 

escritor, de sua atuação profissional e/ou se voltam à análise de textos seus. 

Sendo assim, na seção “Bibliografia de Hernani Donato” desse instrumento de pesquisa, 

estão reunidas e ordenadas 124 referências de textos de Donato que localizei até o momento. 

Essas 124 referências estão ordenadas em sete subseções, de acordo com o tipo de cada texto, 

sendo estes: livros e textos de literatura infantil e juvenil (51 referências); livros de literatura 

brasileira e romance (15 referências); livros de história (44 referências); livros mitológicos (3 
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referências); livros biográficos (7 referências); livros de teatro (2 referências) e livros de inglês 

(2 referências). 

Desse total de referências, 66 são de 1ª edição ou a mais antiga que localizei. As demais, 

96 são de diferentes edições de um mesmo título. Com isso, a fim de facilitar a visualização do 

conjunto de referências de texto que localizei de Donato, apresento na Tabela 1 dados sobre a 

1ª edição (ou edição mais antiga) de cada título localizado. 
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Tabela 1 – Bibliografia de Hernani Donato, por tipo de texto e ano de publicação, entre 1940 a 2019 

 
Tipo de texto 

 
 

Período de 

publicação 

Livros e textos 

de literatura 

infanto- 

juvenil 

Livros de 

literatura 

brasileira e 

romance 

Livros de 

história 

Livros 

mitológicos 

Livros 

biográficos 

Livros de 

teatro 

Livros de 

inglês 

Total por 

década 

1940-1949 1 - - - - - - 1 

1950-1959 5 3 3 - 3 - - 14 

1960-1969 - - 3 - 1 - - 4 

1970-1979 1 2 4 3 1 - - 11 

1980-1989 3 2 3 - - - - 8 

1990-1999 - - 9 - 1 - 2 12 

2000-2009 4 - 4 - - - - 8 

2010-2019 1 - 1 - - - - 2 

(s/d), 19--8 2 - 1 - 1 2 - 6 

Total por tipo de 

texto 

17 7 28 3 7 2 2 66 

 
Fonte: Bibliografia de e sobre Hernani Donato: um instrumento de pesquisa (FERREIRA, 2021). 

 

 

 

 
 

 
 

 

8 Datas imprecisas ou não localizadas. 
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A partir dos dados sintetizados na Tabela 1, pode-se constatar que a maior quantidade 

de referências localizadas de obras escritas por Donato está concentrada em livros e textos de 

literatura infanto-juvenil (51 referências) e livros de história (44 referências). E a menor 

quantidade de referências de obras estão concentradas em livros mitológicos (3 referências), 

livros de teatro (2 referências) e livros de inglês (2 referências). 

Outrossim, com base nas referências organizadas é possível afirmar que a década com 

maior quantidade de publicações de Donato foi em 1950-1959 com o total de 14 referências. 

De igual modo, no mesmo período entre 1950-1959 encontra-se o maior número de publicações 

de livros de literatura infanto-juvenil. Ressalto que, a partir das referências da Tabela 1 

considera-se apenas a 1ª edição de cada publicação localizada. 

Ainda é possível observar através do instrumento de pesquisa que Donato teve seus 

livros publicados em diferentes edições ao longo do tempo, sendo que a obra de literatura 

infanto-juvenil Novas aventuras de Pedro Malasartes totaliza o maior número de edições com 

16 referências localizadas. 

Dentre as referências de textos reunidas no instrumento de pesquisa cujos dados foram 

sintetizadas e apresentados na Tabela 1, destaco que, como autor de livros para as crianças, 

Donato teve os seguintes textos publicados: Histórias da floresta (1948); Novas aventuras de 

Pedro Malasartes (1950); Estórias dos meninos índios (1951); Apuros do macaco Pium (1952); 

As façanhas de João Sabido (1952); A maravilhosa história do presépio de Natal (1954); Babel 

(1976); Contos dos meninos índios (1980); Seleção de contos (1982); Proezas e vitorias do 

menino Cana (1984); A palavra escrita e sua história (19--); A barca da tartaruga (2003); A 

descoberta das frutas (2003); As noivas das estrelas (2003); Por que o sol anda devagar 

(2003); Quando os bichos eram gente (2010); O tesouro (s/d); entre outros que ainda não foram 

localizados. (FERREIRA, 2018) 

Assim, tendo como base as informações apresentadas neste capítulo, tornou-se possível 

apresentar de modo geral um pouco a produção bibliográfica de Donato, bem como seus livros 

de literatura infanto-juvenil, tomando como base as informações que reuni no instrumento de 

pesquisa. (FERREIRA, 2018) 

No entanto, é importante destacar que um instrumento de pesquisa tem um caráter de 

atualização permanente, portanto, nele não está contida a totalidade da produção escrita por 

Hernani Donato, tanto para o público adulto e infanto-juvenil e tampouco a produção sobre a 

sua vida, atuação profissional e textos seus. Tratam-se de informações que pude localizar, reunir 

e selecionar até o momento de conclusão deste trabalho. E apesar desse caráter permanente de 

atualização, defendo que para os propósitos da pesquisa cujos resultados aqui apresento, esse 



30 
 

instrumento de pesquisa cumpre seu papel, de subsidiar as reflexões sobre Novas aventuras de 

Pedro Malsartes sendo possível criar espaço para outras pesquisas com temas correlatos. 

 

 

1.3 Bibliografia sobre Hernani Donato 

 

Na seção “Bibliografia sobre Hernani Donato”, estão reunidas referências de textos de 

outros autores, que tratam desse escritor, de sua atuação profissional e/ou se voltam à análise 

de textos seus. 

Essas referências estão ordenadas em três subseções, de acordo com o tipo de texto. São 

elas: artigos publicados em revistas e anais de eventos (25 referências) artigos e teses e 

dissertações (9 referências) e capítulo de livros (5 referências). 

A seguir, na Tabela 2, com objetivo de facilitar a visualização do conjunto de referências 

contidas no instrumento de pesquisa, apresento aspectos da Bibliografia sobre Hernani Donato, 

ordenadas por tipo de texto e ano de publicação. 
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Tabela 2- Bibliografia sobre Hernani Donato, por tipo de texto e ano de publicação, entre 1954-2018 
 

Tipo de texto Artigos publicados 

    em revistas e anais 
Ano de publicação 

Teses e 

dissertações 

Capítulos de 

livros 

Total por ano 

de eventos 
 

1954 - - 1 1 

1983 - - 1 1 

1997 - 1 - 1 

2002 1 1 - 2 

2003 - 1 - 1 

2006 - - 1 1 

2008 3 - - 3 

2009 1 - - 1 

2010 2 - - 2 

2012 1 1 - 2 

2013 2 1 2 5 

2014 3 - - 3 

2015 1 1 - 2 

2016 2 1 - 3 

2017 4 2 - 6 

2018 2 - - 2 

s/d 3 - - 3 

Total por tipo de texto 25 9 5 39 

Fonte: Bibliografia de e sobre Hernani Donato: um instrumento de pesquisa (FERREIRA, 2021). 
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A partir dos dados sintetizados na Tabela 2, pode-se observar que Donato passou a ser 

objeto de interesse e reflexão mais precisamente no século XXI, na década de 2000. Até o 

momento de conclusão deste TCC, as referências mais antigas que pude localizar sobre ele 

datam de 1954, 1983 e 1997. Essas referências correspondem a: um verbete no Dicionário de 

autores paulistas, de Luis Correa Melo (1954), um verbete no Dicionário crítico da literatura 

infantil e juvenil brasileira (1882/1982) de Nelly Novaes Coelho (1983) e, uma tese de 

mestrado de Dair Méris da Silva Ferreira (1997), intitulada de Selva trágica - o espaço da 

degradação: um romance sob tensão. 

Dentre os textos referenciados no instrumento de pesquisa, é importante destacar que 

localizei apenas alguns estudos e pesquisas sobre a produção literária de Donato. 

O maior número de referências de textos de outros autores sobre Donato, encontram-se. 

Publicados em artigos em revistas e anais de eventos (25 referências), publicados entre os anos 

de 2002 e 2018. Também se destacam as teses e dissertações (9 referências) publicados entre 

os anos de 1997 e 2017. 

Em contrapartida, no que diz respeito ao menor número de referências de textos sobre 

Donato concentram-se em capítulos de livros (5 referências). 

Dentre as teses e dissertações localizadas, destaco a dissertação de mestrado Hernâni 

Donato: o folclore na literatura infantil brasileira, de Jusuíno Avelino Pinto, defendida em 

2002, junto a Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus Araraquara. Embora não tenha 

conseguido localizar um exemplar, tampouco o resumo desse trabalho, ele aparentemente é o 

único que se volta a aspectos da produção literária infantil de Donato, como evidencia o título. 

Esse mesmo autor produziu uma tese sobre Donato, porém com enfoque no livro Selva trágica. 

Por fim, a partir do instrumento de pesquisa é possível afirmar que o livro mais estudado 

de Donato é a Selva trágica com 8 teses e dissertações localizadas, e 18 artigos publicados em 

revistas e anais de eventos localizados até o momento. As datas das teses e dissertações com as 

datas dos artigos publicados em revistas e anais de eventos coincidem com duas décadas (2000- 

2009 e 2010-2019) decorrentes a década de sua morte (2012), sendo Donato anteriormente 

mencionado em apenas uma tese no ano de 1997. 
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CAPÍTULO II 

 

APRESENTAÇÃO DE NOVAS AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES (1949) 

DE HERNANI DONATO 
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2.1 Aspectos gerais da obra Novas aventuras de Pedro Malasartes 

 

Novas aventuras de Pedro Malasartes, de Hernani Donato, publicada pela primeira vez 

em 1950, configura-se como um livro de literatura infanto-juvenil, que remonta aspectos da 

tradição popular de origem portuguesa. 

Com base no instrumento de pesquisa que elaborei (MORAES, 2021), pude localizar 16 

diferentes edições de Novas aventuras de Pedro Malasartes. Algumas delas não indicam o 

número da edição, mas é possível presumir que se trata de uma nova edição pela mudança do 

ano de publicação 

 
Tabela 3– Número das edições e ano de publicação de Novas aventuras de Pedro Malasartes 

 
 

Ano de publicação Número de edição 
 

1950 1ª edição 

1962 - 

1965 6ª edição 

1967 7ª edição 

1971 8ª edição 

1979 9ª edição 

1980 10ª edição 

1982 11ª edição 

1985 14ª edição 

1986 15ª edição e 16ª edição 

1986  - 

1990 - 

1999 - 

2005 - 

2012 - 

2020 - 

 

Fonte: Bibliografia de e sobre Hernani Donato: um instrumento de pesquisa (FERREIRA, 2021). 

 

 

Como se pode verificar pela Tabela 3, Novas aventuras de Pedro Malasartes vem tendo 

constantes edições desde sua 1ª edição localizada, com intensidade maior de publicação na 

década de 1980. Esse aspecto confirma a permanência de circulação desse livro há mais de 

meio século. 
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Outro aspecto a se observar com relação a essas diferentes edições é a mudança da capa 

e das ilustrações, apesar da editora ter se mantido a mesma desde o início. 

Donato teve grande parte de seus livros publicados pela editora Melhoramentos. Tal 

feito justifica-se pelo seu trabalho desenvolvido com a editora. 

No final de 1946, Francisco Marins, editor da Melhoramentos, convidou-o para 

assumir a chefia de propaganda da editora, o que ocorreu em 2 de janeiro de 1947. 

[...] Seus primeiros salários na editora Melhoramentos financiaram inúmeras viagens 

nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso, onde se tornou coproprietário de um 

erval, e no Peru e na Bolívia. (MARIN, 2013, p. 125) 

 
 

Importante destacar que Novas aventuras de Pedro Malasartes encontra-se também 

disponível, atualmente, na versão ebook, permanecendo no catálogo de livros infantis da 

Editora Melhoramentos até o ano de 2021. 

Embora esse livro tenha tido sucessivas edições desde seu lançamento e eu tenha 

conseguido localizar referência da 1ª edição, a mais antiga que consegui acesso ao exemplar 

físico data de 1965, como 6ª edição. Portanto, a análise aqui apresentada refere-se a esse 

exemplar. 

Na 6ª edição (e presumivelmente em várias outras edições), estão compilados duas 

narrativas: Novas aventuras de Pedro Malasartes (6.º edição) e As façanhas de João Sabido 

(3.º edição). E apesar de o volume compilar esses dois textos, na capa consta apenas o título o 

título de Novas aventuras de Pedro Malasartes. 

Como meu interesse se dá apenas no livro Novas aventuras de Pedro Malasartes, 

enfocarei apenas essa narrativa que está localizada na primeira parte do livro, entre as páginas 

7 a 52. 

Em aspectos gerais, este exemplar tem o formato quadrangular, medindo 17 cm de 

largura por 19, 5 cm de altura, com o total de 94 folhas, numeradas na parte inferior do lado 

direito da folha. A capa apresenta ilustrações coloridas, que ser referem às narrativas que 

constituem o volume. O título consta do lado direito da capa, na parte superior. 
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                     Figura 2 - Capa do Livro Novas Aventuras de Pedro Malasartes (1965) 
 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Já na folha de rosto constam o nome do autor, Hernani Donato. Abaixo do nome, o título 

das histórias, com a indicação do número de edição de cada uma delas - Novas aventuras de 

Pedro Malasartes (6.º edição) e As façanhas de João Sabido (3.º edição). Ainda na folha de 

rosto consta a indicação da autoria das ilustrações: P. de Lara. 

O volume apresenta um índice, organizado em duas partes, sendo estas intituladas de 

Novas aventuras de Pedro Malasartes e As façanhas de João Sabido, ambas com seus títulos 

distribuídos em apenas uma folha. 

No prefacio da obra, Donato traz uma breve apresentação de Pedro Malasartes como 

filho da imaginação do povo, que cria heróis para significar a vitória dos fracos sobre os 

poderosos, dos desprotegidos sobre os fortes, dos humildes contra os que tudo podem. 

(DONATO, 1965, p. 7) 

As ilustrações, como mencionado acima, são de P. de Lara, sobre quem não consegui 

localizar nenhuma informação. Ao todo, o livro apresenta 11 ilustrações, sendo dez sem cores, 

apenas com os traços das figuras, e uma em cores. No caso das ilustrações sem cores, no 

exemplar a que tive acesso elas estão coloridas à lápis, conforme se verifica na Figura abaixo. 
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Figura 3 - Ilustração sem cores (apenas traços) de Novas Aventuras de Pedro 

Malasartes (1965) 
 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 
Figura 4- Ilustração em cores de Novas aventuras de Pedro Malasartes (1965) 

 
 

Fonte: Acervo pessoal 
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As ilustrações cumprem o propósito de representar aspectos das narrativas, sempre 

dialogando diretamente com o texto na parte em que estão inseridas. Por exemplo, a ilustração 

da figura 3 dialoga com a seguinte passagem da narrativa: 

 
Entre o campo e a mata havia, numa árvore, uma enorme casa de marimbondos. Pedro 

apanhou uma varinha e, parando por um segundo, esperou que o fazendeiro estivesse 

mesmo por debaixo dos marimbondos para atirar a varinha contra os insetos. Estes 

não perguntaram quem era o culpado. Caíram sobre o pobre homem que foi de fazer 

dó. Neste instante, o cão, que chegava, levou também ferroadas a valer. Para defender- 

se, mordia e unhava o que pudesse, enquanto o homem, cego pela dor e pela cólera, 

distribuía cacetadas a torto e a direto. O barulho era grande e a vaca julgando que 

ainda caçoavam dela e do seu bezerro, veio numa corrida doida e entrou no grupo, 
distribuindo valentes chifradas! (DONATO, 1965, p. 13) 

 

Como se verifica, as ilustrações cumprem o papel apenas de representar, em imagem, 

aquilo que é narrado no texto verbal. Nesse sentido, configuram a ideia de livro ilustrado, em 

sentido que as imagens não acrescentam ou alteram a narrativa verbal. Elas apenas apresentam 

em outra linguagem o que é narrado em texto escrito. Conforme argumentação de Liden (2018), 

Novas Aventuras de Pedro Malasartes (1965) pode ser caracterizado como um livro com 

ilustrações, no qual “[...] texto é acompanhado de ilustrações. O texto é especialmente 

predominante e autônomo do ponto de vista do sentido. O leitor penetra na história por meio 

do texto, o qual sustenta a narrativa.” (LINDEN, 2018, p. 24). 

Com relação à única ilustração em cores (Figura 4), ela se encontra na página 10, logo 

após a apresentação que Donato faz de Pedro Malasartes. Junto a essa ilustração consta a 

seguinte informação: “O tempo das chuvas encontrou Pedro em viagem…” (DONATO, 1965, 

p. 10). Como se verifica, a ilustração compreende apenas o que é narrado no texto verbal. E 

possivelmente por ser esse o momento em que Donato apresenta o protagonista de sua história, 

a ilustração o apresenta em cores. 

 

2.2 Os contos de Novas aventuras de Pedro Malasartes 

 
Novas aventuras de Pedro Malasartes, de Donato (1965), é composta por 9 contos, os 

quais correspondem às aventuras de Malasartes numa viagem de volta para a sua terra natal.  

Com saudade do lugar onde nasceu, ele decide regressar ao caminho de volta para casa, mesmo 

estando muito longe de onde morava. 

Suas intenções eram até boas, Malasartes ansiava por cuidar do sítio deixado por seu 

pai e gostaria muito de poder estar próximo para cuidar da sua já velhinha mãe. No entanto, no 

percurso de volta para casa, ele vive muitas aventuras e desventuras. 
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São essas aventuras e desventuras que constituem o enredo desses 9 contos, os quais 

apresento, um a um, a seguir. 

Os contos, de modo geral, são narrados por Donato, portanto em terceira pessoa com 

discursos diretos. Por isso, pode ser classificado, segundo Genette (1979) apud Bonnici e Zolin 

(2009), como heterodiegético ou um narrador observador. Sendo aquele que não é co- 

referencial com nenhuma das personagens da diegese, [...] não participa, por conseguinte, da 

história narrada. [...] Porém manifesta-se 'eu' explícito ou como um narrador apagado de zero 

grau. (1988, p.761). 

Já o tempo das narrativas podem ser caracterizados como tempo objetivo (cronológico), 

pois acontece linearmente, sendo possível medi-lo. O tempo cronológico segundo Bonnici e 

Zolin (2009) é referente à sucessão temporal dos acontecimentos. Pode ser mensurado pela 

passagem dos dias, das estações do ano, de datas, enfim, por todo tipo de marcação temporal 

objetiva. 

 

2.2.1 “Pedro empregado numa fazenda” 

 
O primeiro conto, “Pedro empregado numa fazenda”, tem aproximadamente 4 páginas 

e meia, considerando que uma página é apenas para a ilustração. 

“Pedro empregado numa fazenda” trata-se do início da trajetória de Pedro Malasartes 

no seu regresso para casa. Apesar da distância a ser percorrida, seu anseio por estar em sua terra 

natal é maior. Nesse percurso, chuvas fortes o encontraram pelo caminho. E, diante da 

necessidade de ter um lugar para abrigar-se, ele arranjou um emprego cuja função seria acordar 

os capatazes da fazenda. Parecia um trabalho tranquilo. Até que Malasartes resolveu agir com 

esperteza e dar a desculpa de que ao tentar acordar os rapazes, ninguém lhe deu ouvidos. Com 

isso, afirmara que não poderia fazer nada, pois a sua parte já teria sido feita. Com isso, 

Malasartes enganou o seu patrão. 

Apesar da mentira, o padrão resolveu dar-lhe mais uma chance, mais uma chance e, 

mais uma chance, mas Malasartes sempre encontrava um meio para livrar-se de suas 

obrigações, hora o sino para acordar os rapazes não estava suspenso, hora estava faltando a sua 

corda. Até que ele tirou o patrão do sério e o mesmo pôs-se a correr em disparada atrás de 

Malasartes, que como um bom esperto, já tinha fugido. E não ficou só por isso não, Malasartes 

ainda aprontou com o fazendeiro lhe colocando em uma armadilha. Com isso, o patrão 

fazendeiro acabou todo picado por marimbondos e com uma vaca e um cachorro correndo atrás 

dele. 
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2.2.2 “O barão Rói-unhas e o velho criado” 

 
“O barão Rói-unhas e o velho criado” compreende o segundo conto de Novas aventuras 

de Pedro Malasartes, com aproximadamente 5 páginas, sendo uma com ilustração. 

Seguindo sua trajetória para casa, Malasartes encontrou um velhinho caminhando 

lentamente e murmurando em voz alta. Com intenção de ajudá-lo, Malasartes aproximou-se e 

logo descobriu o motivo de tal lamentação. 

O velhinho lamentava o fato de dedicar a sua vida trabalhando como um criado para o 

Barão Rói-unhas e ainda ter sido dispensado devendo, por não conseguir cumprir uma única 

ordem. Não bastasse essa situação, o velhinho ainda deveria oferecer seu irmão para trabalhar 

em seu lugar, incansavelmente. 

Com intenção de ajudar o velho criado, Malasartes ofereceu-se para ir no lugar de seu 

irmão. Assim, não dispensaria a oportunidade de dar uma lição no Barão Rói-unhas. 

Com isso, Malasartes começou seu trabalho fazendo tudo que o Barão lhe mandava, até 

a chegada da ordem inalcançável. Malasartes já sabia como dar-lhe uma lição. E atendendo ao 

pedido do Barão, sendo este o de levar a sala para dentro do quarto sem passar pela porta, 

Malasartes, com um machado, despedaçou a sala todinha e aos pedaços ele a levou para o 

quarto. 

 

2.2.3 “Pedro Belasartes” 

 

O terceiro conto, “Pedro Belasartes”, é narrado em apenas quatro páginas do livro, sendo 

uma exclusiva para uma bela ilustração. 

No caminho de volta para casa, Pedro Malasartes, ou melhor dizendo Belasartes, 

enfrenta uma forte nevasca de longos dias frios de inverno, quando, de repente, ouve-se ao 

longe um ruído. 

Ao seguir esse ruído, descobre que eram gemidos de uma indefesa criancinha com o seu 

amigo cãozinho (Pilôto) que estava preso no quintal de uma casa. Foi aí que Belasartes          teve a 

ideia de, desesperadamente, gritar por socorro, pois algo estava "pegando fogo". 

As luzes da casa e da vizinhança começaram a se acender e todos imediatamente ficaram 

preocupados com o que fazer, o portão da casa a essa altura já estava aberto e finalmente o 

cãozinho estava liberto. Enquanto todos procuravam apavorados pelo fogo que nunca existiu, 

Malasartes junto com a criança e o seu cãozinho fugiram. 

Depois de deixar a criança juntamente com seu amigo seguros em casa, Malasartes 

seguiu com sua jornada... 
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Em função da benfeitoria, o conto sugere o sobrenome como “Belasartes”, como 

referência à bela ação do protagonista. 

 

2.2.4 “Com a morte num saco” 

 

 

“Com a morte num saco” é um conto curto, descrito em apenas três páginas e meia, 

sendo que em uma está a ilustração da história. 

Malasartes, seguindo sua jornada, encontrou-se faminto e sem opção do que comer. 

Depois de muito caminhar, encontrou um melancial enorme, mas este estava sendo protegido 

por um forte homem. 

Mas Malasares, malandro como sempre, teve logo uma ideia. Colocou preso a um saco 

no chão algumas pedras e gravetos e, fingindo esforço por apreender algo muito forte, pôs-se a 

gritar: - “Ajuda! Quem me ajuda a segurar a morte? Depressa se não eu solto! Já não aguento 

mais…”. 

O homem que vigiava o melancial logo se aproximou e prontamente o ajudou a prender 

a “morte”, que segundo Malasartes estava indo para a casa dele. Enquanto o homem segurava 

a “morte”, Malasartes se deliciava nas doces melancias alheias. Quando o vigia percebeu que 

foi enganado, Malasartes já estava a várias léguas de distância e com a barriga cheia. E o vigia 

colou-se a correr atrás do malandro. 

 

2.2.5 “Como um sopro de vento” 

 
“Como um sopro de vento” compreende cinco páginas da obra, sendo uma exclusiva 

para uma ilustração. 

Ainda em fuga do vigia de melancias, Malasartes, correndo desesperadamente, depara- 

se com três soldados que, desconfiados de tal desespero, o prenderam e o levaram para explicar-

se para o general. Em vista disso, Malasartes precisava encontrar um meio para escapar dessa 

enrascada. 

O general, ao saber da sua fama de veloz corredor, logo lhe ofereceu uma recompensa 

para que Malasartes levasse uma mensagem até o rei. E ele, muito esperto, quis todo ouro que 

lhe coubesse em seus sapatos e toda comida que aguentasse comer. O general concordou. 

Mais uma vez, enquanto se deliciava e supria as suas vontades, ele planejava uma forma 

de livrar-se do acordo. Chegando a hora de cumprir com o acordo, Malasartes convenceu o 

general de que precisava tomar distância para dar a largada da corrida rumo ao castelo do rei, 
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no entanto, ele foi se afastando cada vez mais a ponto do general não poder mais vê-lo. E tudo 

que ele mais desejava era distância, para poder correr do general, e assim o fez. 

 

2.2.6 “Na cidade dos sabichões” 

 

“Na cidade dos sabichões” é narrado em seis páginas e meia, sendo uma página para a 

ilustração. 

Malasartes chegou a esta cidade já estranhando o ambiente. As pessoas andavam pelas 

ruas sem pressa e concentradas em si mesmas. As crianças não brincavam com bolas nem com 

qualquer outra coisa, estavam lendo livros grossos ou pintando as paredes com revoltas. 

Faminto, Malasartes entrou em um restaurante para alimentar-se, o que ele não esperava 

é que naquela cidade o ouro não tinha valor algum. Para pagar uma hospedagem e alimentação, 

ele teria que pagar com a sua inteligência, solucionando problemas. 

O problema posto a ele foi: - “Qual é a distância entre a terra e o céu?”. Ao saber do 

problema, Malasartes foi logo dizendo que já sabia a resposta. Todos ficaram surpresos e 

curiosos, pois nenhum estrageiro até aquele momento tinha uma solução para a problema. 

Malasartes respondeu: “Pra mim, explicou Pedro, a distância é igual a uma virada de olhos?!” 

Mediante a essa resposta, começou a discussão, uns achavam que estava correta, outros 

achavam que não. Até que um dos sabichões mais velhos saiu e ordenou que lhe servissem o 

jantar. Assim, saiu Malasartes pela cidade desfrutando da sua hospedagem e comprando muitas 

coisas, já que era ele um sabichão e resolvera todos os problemas que lhe eram postos. Ele 

conquistou até o rei da cidade com suas respostas de sabichão, tendo saído escoltado por 

soldados até a fronteira. 

 
2.2.7 “A matemática salva Pedro de um naufrágio” 

 

 

 
obra. 

“A matemática salva Pedro de um naufrágio” comporta apenas uma página e meia da 

 

 

Chegando até uma fronteira, Malasartes tomou um navio rumo a sua terrinha, o que ele 

não esperava era ter que enfrentar uma forte tempestade. O comandante ordenou que as 

mulheres e crianças colocassem os salva-vidas e tomassem posto para embarcarem nos 

barquinhos. Depois, restando apenas um lugar, o comandante perguntou quem seria o mais 

velho passageiro e, é claro que Malasartes logo se prontificou. Em debate com o senhor mais 

idoso do navio, Malasartes afirmou ser o mais velho, pois o senhor nascera em 1865 e ele em 
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1928. Segundo Malasartes, os pertencentes aos novecentos eram mais velhos que os de 

oitocentos, já entrando no barco rapidamente, fazendo com ele se afastasse do navio. 

Por sorte, o navio não naufragou e todos chegaram bem até a costa. E Malasartes seguiu 

seu caminho, desta vez de carro, adentrando a floresta, a fim de chegar a capital do país dos 

homens ambiciosos. 

 

2.2.8 “O tesouro de Furafura” 

 

“O tesouro de Furafura” é o conto mais longo da obra. Apresenta sete páginas e meia, 

sendo duas delas compostas com ilustrações. 

A narrativa se inicia com Malasartes chegando ao mercado da cidade, onde encontrou 

uma senhorinha num canto, cercada de vasos que mal aguentava segurar. Ele, lembrando-se de 

sua mãe, se propôs ajudar a senhora, que, sem forças, não conseguia mais trabalhar nem cuidar 

do sítio que seu velho lhe deixou como herança. 

Malasartes logo tratou de chamar a atenção de todos no mercado com a conversa de que 

aqueles vasos pertenceram ao grande general e conquistador Furafura. E não demorou muito 

para que ele conseguisse vender todos os vasos com a ideia de que um mapa de tesouro estava 

dividido entre os vasos que pertenceram ao grande Furafura. 

Carregada com o dinheiro das vendas dos vasos, a velhinha atendeu a ordem de 

Malasartes para comprar sementes de trigo, milho, feijão, etc., pois iriam cuidar do sítio. 

Chegando ao sítio, como todos sabiam das terras da velhinha vendedora de vasos, já 

estavam cavando as suas terras a procura do tesouro de Furafura. Malasartes, aproveitando com 

inteligência da situação, sugeriu que marcassem as terras com sementes, assim saberiam onde 

já haviam procurado pelo tesouro. E assim, as terras foram muito bem cultivadas e preparadas 

para em breve gerar frutos. 

Malasartes seguiu o seu caminho e quando chegou ao fim de sua viagem, continuou 

recebendo notícias da velhinha de que o Sítio do Furafura nunca havia sido tão próspero. 

 

2.2.9 “Um atalho que alonga o caminho” 

 

“Atalho da fonte/ encurta de vinte quilômetros o caminho”: esta era a mensagem escrita 

em uma placa, que fez Malasartes mudar seu percurso na volta para casa. Este é o último conto 

de Novas aventuras de Pedro Malasartes e foi escrito em sete páginas, sendo uma delas com 

ilustração. 
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A fim de chegar mais rápido até a casa de sua mãe, Malasartes não resistiu ao convite 

da placa que encontrou no seu caminho e decidiu pegar o atalho. 

Mas o que Malasartes não esperava é que encontraria um homem pouco amigável com 

dois cães ferozes, que logo o levou consigo para trabalhar, já que não tinha dinheiro para pagar 

uma tal de licença para passar por aquele caminho. Malasartes foi obrigado a cozinhar e vestir- 

se com um couro de burro, além de ter que fazer outros serviços da casa. 

Em um determinado dia, muito revoltado com a situação, Malasartes teve a ideia de 

mandar o homem ir buscar água que iria moer o café, isto porque o homem só jantava depois 

de tomar o seu café. Enquanto isso, Malasartes armou uma emboscada das grandes. Os baldes 

dados para o homem encher de água foram furados e ele, que já não enxergava direito, ficou 

furioso sem entender o que estava acontecendo, porque os vasos nunca enchiam. Em casa, 

Malasartes arrumou um jeito de livrar-se dos dois cães, colocando-os em uma disputa acirrada 

por um grande pedaço de osso. Enfim, ele conseguiu pegar novamente as suas roupas para fugir. 

Mas antes, Malasartes esperou o homem chegar e ser surpreendido pelos cachorros que 

acabaram lhe atacando. O homem, para fugir dos cães saiu correndo até não poder mais. 

Malasartes teve tempo para apreciar o jantar que preparou e seguiu sua viagem tranquilo e com 

a barriga cheia. (DONATO, 1965, p. 46) 

 

Com a disposição que estava, chegou rapidamente a cidade onde pôde avistar a casa onde 

cresceu e assim poder encontrar a sua amada mãe. Com ela, ele viveu muitos e muitos anos, 

cercado de mimos e agrados. E todos dias, orgulhoso, contava todas as suas aventuras e 

desventuras que viveu na estrada. 

 
E todas as suas histórias ele as terminava com uma afirmativa que ninguém até hoje 

ousou desmentir, e que era a seguinte: - Querem saber de uma coisa?... O mundo é 

grande e belo, mas nem é tão grande nem tão belo como o quintal da casa onde a gente 

tenha nascido. (DONATO, 1965, p. 52) 

 

 

 

2.3 Pedro Malasartes: figura da cultura popular 

 

Pedro Malasartes, como se sabe, não é um personagem criado por Hernani Donato. 

Trata-se de figura emblemática da cultura popular portuguesa e brasileira. 

Como consta na obra de Donato (1965), Pedro Malasartes é um belo desmiolado, que 

está sempre disposto a pregar uma peça nas pessoas mesmo inocentes. Por meio de sua 

esperteza e astúcia, esse personagem busca se livrar dos apuros em que se envolve. Mas, 
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Donato (1965) também esclarece que Malasartes representa para alguns um tipo de cavaleiro 

da Idade Média, que tinha como propósito julgar e corrigir as injustiças pelo mundo, socorrendo 

a todos que precisassem, não importando se para isso fosse preciso força do braço ou da espada. 

Mas, afinal, o que compreende a figura de Pedro Malasartes? Conhecido popularmente 

no Brasil como um caipira, sertanejo, herói, anti-herói, pícaro e malandro brasileiro. 

Hernani Donato traz em seu texto “Folclore – Base da Literatura infantil” (1958) 

esclarecimentos sobre a personalidade e existência deste personagem, afirmando que 

Malasartes: 

É o símbolo do que o homem do povo sempre desejou ser, conhecer, ter como amigo, 

ou parte na família. Produto mais refinado do sub-consciente do homem-povo, 

Malasartes é um repositório de sentimentos reindivincatórios. Ele ridiculariza as leis 

que são instrumentos dos mandantes, ignora o passado, o presente e o futuro, que sao 

os liames manietando o homem; escarnece dos reis; denuncia os criminosos e pune os 

crimes, levando o véu do pudor onde o véu ocultava o pecado; distribui a fantasia, 

adoça a realidade. (DONATO, 1958, p. 159) 

 

Conforme argumenta Donato (1965), Pedro Malasartes é fruto do imaginário popular 

embora possa ser conhecido por diferentes nomes. Segundo o escritor, trata-se de um tipo de 

herói, voltado à vitória dos fracos sobre os poderosos, amparador dos desprotegidos e dos 

humildes. 

 
Se Pedro Malasartes aparecesse nas histórias dos vários países com o mesmo nome, 
dir-se-ia, imitação. Mas Pedro vive, nas narrativas dos meninos de toda parte, as 

mesmas aventuras e o mesmo espírito, com nomes e roupas diferentes, conforme o 

povo e a terra. Na região chamada Camboja, na Ásia, é conhecido pelo nome de 

Kuong-Alev. No Indostão, entre os meninos bengalis, chamava-se Poumohan 

Chattergi e, quase sempre, disfarça-se numa raposa que se finge de mestre-escola. Na 

África, entre as tribos gurmatié, passa a ser conhecido como Foumtinndouha. Na 

Europa do norte, do centro e do leste, as crianças o chamam Eulenspiegel. Na Itália, 

Bertoldinho. Na Espanha e na América espanhola, seu nome é Pedro Urdemales. 

(DONATO, 1965, p. 8) 

 

Donato (1958) afirma que a figura de Pedro Malasartes teve seus primeiros registros em 

Portugal, tendo sido Dom Francisco Manuel de Mello o primeiro a dar forma escrita ao 

personagem. 

Cascudo (2014) no entanto afirma que a figura de Pedro Malasartes, embora 

tradicionalmente esteja associada à península ibérica, personagens como ele podem ser 

encontrados em diferentes tradições da cultura popular. Para ele, desde os tempos antigos, 

encontram-se na cultura popular vestígios de personagens como Pedro Malasartes, cuja 

principal característica é de superar situações difíceis com o mínimo de recursos, fazendo uso 

da sua inteligência e astúcia. 
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"Figura das mais populares nas narrativas medievais de origem ibérica, Pedro 

Malasartes torna-se uma espécie de personagem-símbolo do homem-povo medieval. 

Verdadeiro 'herói sem caráter', Malasarte é sempre o burlão incorrigível e invencível, 

o sem escrúpulos que zomba de tudo e de todos que tendem a cercear-lhe a vontade." 

(COELHO, 1981, p. 213). 

 

 

2.4 Algumas considerações sobre Novas aventuras de Pedro Malasartes 

 

No presente capítulo, apresentei alguns dos aspectos da configuração textual de Novas 

aventuras de Pedro Malasartes, tentando destacar aspectos da publicação, do leitor previsto e 

do conteúdo dos diferentes contos que compreendem a obra. 

Tratando-se do enredo em geral, as histórias narradas denunciam a injustiça social e o 

abuso dos que detêm o poder e riquezas sobre os mais simples e vulneráveis. As histórias 

denunciam uma estrutura desigual na sociedade, e Pedro Malasartes com suas artimanhas 

promove justiça e alegria aos menos favorecidos. 

Donato (1958) explicita em sua obra que, por meio de Pedro Malasartes, os desejos e 

anseios de justiça dos menos favorecidos podem ser saciados. Pois as “[...] histórias dão asas à 

liberdade nesse período. Não podendo fazer nada disso, na realidade, o homem conforta-se 

ouvindo histórias que tais coisas são possíveis. O mundo da fantasia lhes dá o que a vida lhe 

nega”. (DONATO, 1958, p. 155) 

As personagens estão divididas em duas classes sociais: os mais simples e pobres, 

representados por Malasartes, pessoas idosas e crianças; e os que detêm o poder e riquezas, 

representados por reis, fazendeiros, soldados, generais, comandantes e pessoas bem sucedidas 

financeiramente. Também há a presença de animais, como, cães ferozes e dóceis, vaca, besouro, 

entre outros que se encaixam como personagens secundários das histórias. 

Como protagonista de todas as narrativas Malasartes “[...] sintetizou em suas 

travessuras (argucia, arrojo, impiedade, amoralidade, caridade, etc.), os sonhos de milhões de 

homens em centenas de anos.” Malasartes considerado pelos estudiosos Donato (1958) e 

Cascudo (2014), como o melhor do folclore desde a idade média, personificou o subconsciente 

do homem-povo, sublimando todos os sentimentos e anseios dos injustiçados e menos 

favorecidos. Talvez esse seja um aspecto importante que faz com que suas histórias atravessem 

muitas gerações, oceanos e línguas. (DONATO, 1958, p. 162) 

Com relação à estrutura da narrativa, os contos de Donato (1965) são narrados em 

terceira pessoa. As histórias parecem ser resgatas da cultura popular, com vistas a adaptação ao 

público infantil. Isso se deve ao fato de que Donato explica em um de seus textos teóricos que 
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folclore e literatura infantil se confundem, visto que esta última “bebe do remanso” da primeira 

(DONATO, 1958). Nesse sentido, explica o escritor: 

Especificamente para criança o Brasil só começou a ter literatura com base folclórica, 

muito recentemente. O próprio Monteiro Lobato, que detém o mérito de iniciador do 

gênero infantil, recorreu em partes generosas ao folclore universal (Peter Pan, 

Hércules, etc.) em mescla com o populário nacional. (DONATO, 1958, p. 169) 

 
 

Atentando-se ao enredo dos contos, é possível perceber que nas narrativas aparecem 

elementos diversos que remetem ao Brasil, gerando uma ideia de nacionalização e 

abrasileiramento. Há cenários que se aproximam de paisagens brasileiras, como sítio, a fazenda, 

que dialogam com o Brasil Rural. 

O elemento de nacionalização e abrasileiramento são os estereótipos que norteiam 

Malasartes na cultura popular nacional, como o homem do campo que sai de sua terra natal, 

possivelmente no interior ou sertão, para tentar uma vida melhor em outro lugar ou na cidade. 

Malasartes também pertence a classe social dos menos favorecidos, em diversos momentos na 

narrativa ele está em apuros por não ter o que comer e onde abrigar-se. Mas rapidamente 

percebe-se que Malasartes apesar das dificuldades enfrentadas, ele é muito esperto e astucioso 

para reparar as injustiças sociais. 

É nesse sentido que a malandragem de Malasartes por fazer parte de contexto social 

menos favorável, faz com ele recorra sempre ao famoso “jeitinho brasileiro”. Este termo é 

popularmente utilizado para indicar atitudes de pessoas que usam do improviso, da criatividade 

e da malandragem para conseguir o que almejam. 

Também permanecem nos contos referências às origens lusitanas9, como com a 

presença de reis, barão, soldados, general, súditos e outras figuras monárquicas tipicamente 

presentes na Idade Média Europeia. Outro elemento de referência europeia que encontrado na 

narrativa é a descrição do clima nevado e frio que ambientaliza o conto “Pedro Belasartes”. 

Em vista do exposto, pode-se verificar que o conto, dada suas origens, remeter tanto à 

ideia de abrasileiramento, quanto à de permanência de referências europeias portuguesas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9 De origem Ibérica/atualmente Portuguesa 
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CAPÍTULO III 

 

NOVAS AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES 

NA HISTÓRIA DA LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA 
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3.1 Principais aspectos do momento histórico de publicação da obra Novas aventuras de 

Pedro Malasartes 

 

Como já mencionei anteriormente, a 1ª edição de Novas aventuras de Pedro 

Malasartes foi publicada em 1949. Embora eu tenha localizado registro de exemplar com data 

de 1950, sem indicação de edição, optei por manter a indicação de 1949 como sendo da 1ª 

edição, uma vez que Coelho (2006) e Lajolo e Zilberman (2007) informam ser esse o ano do 

lançamento desse livro. Nesse sentido, tomo essa data como referência para pensar aspectos do 

momento histórico de publicação de Novas aventuras de Pedro Malasartes. 

A partir da década de 1940, conforme explica Lajolo e Zilberman (2007), a indústria do 

livro infantil e juvenil começou a se firmar como importante tendência, decorrente da geração 

de modernistas do início do século. Nesse período, já se via no mercado editoras especializadas 

na literatura infantil, como era o caso da Melhoramentos, de modo que também começaram a 

surgir escritores especializados em escrever exclusivamente para crianças. 

A profissionalização, acompanhada de especialização, por parte de editoras e 

escritores, é um dos traços marcantes do período que ocupa as décadas entre 1940 e 

1960. Ele baliza, portanto, a etapa subsequente do processo de industrialização que 

acompanha, em paralelo, a história dos livros para a infância no Brasil. Assim, após a 

fase de estruturação do gênero, o momento seguinte foi uma etapa de produção intensa 

e fabricação em série, respondendo de modo ativo às exigências crescentes do mercado 

consumidor em expensão. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 86). 

 

Uma das marcas da produção literária desse período é a quantidade considerável de 

obras que os escritores passaram a produzir com destinação às crianças. Num sistema quase de 

produção em série, a fertilidade quantitativa de novas obras por muitas vezes resultou em 

narrativas repetitivas e sem exploração de novos nichos ou filões (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2007). 

Conforme explica Coelho (1981), esse crescente quantitativo esteve intimamente ligado 

à expansão da cultura de massa e da sociedade do consumo, com a produção de livros 

vinculados por tendência informativa, documentária e realista do cotidiano, muitas vezes 

apenas afeitos às finalidades do ensino. 

Em decorrência disso, como argumenta Oliveira (2015), a matéria literária para crianças 

passou a ser alvo de preocupação, dado o risco que determinadas histórias poderiam significar 

para a formação moral dos pequenos leitores. A chamada literatura “gangsteriana”, que 

contemplava representação de certa violência, de bandidos, de criminalidade ou de 

comportamentos socialmente recriminados pela elite para formação do futuro homem era 



50 
 

considerada perniciosa e deformativa da moral infantil, o que requeria formas de evitar a sua 

circulação (OLIVEIRA, 2015). 

Nesse contexto, como analisa Arroyo (1968), a grande expansão dos livros para crianças, 

facilitada pelas novas técnicas da indústria do livro, e a concorrência com a televisão, com o 

cinema e com as histórias em quadrinhos geraram resultados “nefastos” para a literatura infantil: 

Êsse grande mercado de livros infantis cria oportunidades para as aventuras nocivas 

que vemos diariamente nas livrarias. É a “literatura banal, vulgar e insuportável” de 

que nos fala Fernando de Azevedo. Essa aventura é o ônus do desenvolvimento da 

literatura infantil brasileira. (ARROYO, 1968, p. 213). 

 
 

Apesar desse contexto de “falta de talento” de muitos escritores e do resultado de uma 

literatura “medíocre” (COELHO, 1981), Arroyo (1968) e Coelho (1966) entendem que nem 

toda produção literária para crianças desse período, décadas de 1940 e 1950, constituiu uma 

“paralisação criadora”. 

Com base numa visão de literatura infantil mais pedagógica e formativa (escolar), aliada 

à necessidade de “recreação”, Arroyo (1968) e Coelho (1966) compreendem que a produção do 

período também apresentava importante valor pelo viés da “educação da sensibilidade”, por 

abordar “valores latentes”, pela “potencialidade psíquica” e por possibilitar a “capacidade 

expressiva” da criança. 

Nesse sentido, Arroyo (1968) afirma ser possível caracterizar a literatura infantil 

brasileira da época pelo “[...] uso dos velhos temas nacionais, com perspectiva e formulações 

novas: a) tradicional (folclore); b) educativa (no sentido de insistir em temas didáticos); c) 

ficcional (pura criação da estória com criação do tema).” (ARROYO, 1968, p. 212). 

Para esse historiador da literatura infantil, a primeira tendência – folclore – foi 

largamente explorada entre os escritores brasileiros, que valorizavam a cultura popular 

resultantes da confluência da cultura europeia, africana e indígena. Para Arroyo (1968): “Em 

geral, todo autor nacional paga tributo a essa tendência com resultados magníficos, mas é 

evidente também, em contrapartida, que o complexo dá oportunidade à aventura na área da 

literatura infantil brasileira.” (p. 212). 

A segunda tendência – educativa –, para Arroyo (1968), embora não ideal, se fez 

importante e necessária num país em desenvolvimento cultural. Para ele, ela cumpria o papel 

de “[...] difusão de conhecimentos de educação, de valores cotidianos, de história, de higiene,  

de ciência, etc.” (ARROYO, 1968, p. 212). 
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A terceira tendência – ficcional –, Arroyo (1968) entende ser a mais legítima na 

conceituação da literatura infantil, tendo se legitimado a partir de Monteiro Lobato. 

Como apontado no capítulo anterior, Novas aventuras de Pedro Malasartes pode ser 

entendida como uma obra que se insere na primeira tendência elencada por Arroyo (1968): do 

folclore. Nesse livro, Donato se ancora na figura de um da personagem da cultura popular, de 

modo a enfatizar o folclore nacional. Ainda que nela se apresente traços da tradição ibérica, 

como elementos que remetem ao medievalismo (os reis, por exemplo), também se verifica 

elementos que representam traços de brasilidade, como o “jeitinho brasileiro” de Malasartes, o 

ambiente em que acontecem as narrativas, como o sítio, a fazenda e a estrada. 

Nesse sentido, vale destacar que o uso do acervo histórico já existente na época, serviu 

apenas como fonte de inspiração literária. Por muito tempo utilizou-se como artifício cultural, 

a adaptação de clássicos (sobretudo europeus), a apropriação do folclore e o reaproveitamento 

das histórias brasileiras. Por isso, escritores folcloristas como, Hernani Donato, buscam fugir 

da ideia de somente traduzir as histórias europeias e ibéricas para a língua portuguesa, mas os 

adaptam contos populares de acordo com a cultura nacional. 

No que concerne às temáticas e aos espaços habitados na e pela literatura infantil, Lajolo 

e Zilberman (2007) observam que, à despeito da crescente urbanização e modernização da 

época, a literatura infantil ainda se calcava numa visão idealizada do mundo rural. Em geral, as 

fazendas ou elementos que fazem alusão a ela aparecem nas narrativas como lugar privilegiado, 

como um tipo de paraíso perdido, reencontrado em expedições aventureiras. 

Esse é o caso que se observa em grande medida em Novas aventuras de Pedro 

Malasartes. Ao fazer uso de personagem típico da cultura popular, Donato retrata diferentes 

histórias que se passam em fazendas ou cidades pouco modernas, de modo que a aspiração 

maior da personagem é voltar para a fazenda deixada por seu pai, para viver ao lado da mãe. 

Por meio de uma saga aventureira, o protagonista, pela astúcia, malandragem e pela esperteza, 

vai deixando traços da visão idealizada do campo, como quando, no conto “O tesouro de 

Furafura”, ajuda a senhora a vender os vasos, para plantar feijão em sua fazenda. 

Também no conto “Com a morte num saco”, a plantação de melancia aparece como 

símbolo de um tesouro ou bem de alto valor, razão pela qual ela é protegida por um segurança. 

Outro aspecto a se destacar com relação à Novas aventuras de Pedro Malasartes é seu 

diálogo com o pedagogismo da época. No conto “O tesouro de Furafura”, Malasartes se dispõe 

a ajudar a mulher idosa que vendia vasos no mercado, o que demonstra um comportamento 

moral e de respeito ao idoso. Já no conto, “Pedro Belartes” ele é bondoso e proativo em ajudar 

uma criança em apuros com o seu cãozinho, esse também tem uma intenção moralista. 
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Em face desse breve panorama histórico que elenquei, pode-se concluir que Novas 

aventuras de Pedro Malasartes, por se tratar de um livro literário destinado às crianças em fase 

escolar, dialoga com concepções de educação e de formação escolar da época em que foi 

publicado, materializando, assim, uma estética específica da literatura. Por meio do resgate do 

folclore, materializado sobretudo na figura do sujeito que faz “mal artes”, Donato produz uma 

literatura infantil cuja estética não se desvincula do aspecto escolar (inclusive porque ele 

entendia que a escola era o lugar privilegiado de acesso ao folclore nacional), mas sem deixar 

de lado a representação de aventuras e peripécias, que dialogam com o entendimento da época 

de formas de recreação e ludismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este Trabalho de Conclusão do Curso constituiu-se a partir dos estudos realizados por 

mim como integrante do NIPELL – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Ensino de 

Língua e Literatura, a partir do interesse que passei a ter no tema da literatura infantil após 

cursar a Unidade Curricular Literatura Infantil e Juvenil Brasileira. 

A pesquisa que desenvolvi teve como principal foco contribuir para a produção de uma 

história da literatura infantil e juvenil e compreender como se configura o modelo de estética 

literária para crianças em livros produzidos no final do século XX, em especial o lugar de 

Hernani Donato como importante figura dessa história. 

Na realização da pesquisa que resultou neste TCC, destaco a atividade de elaboração do 

instrumento de pesquisa, por meio do qual localizei, recuperei, reuni, selecionei e organizei 

referências de textos de e sobre Hernani Donato. 

Por meio dessa atividade tornou-se possível conhecer e escolher como corpus de minha 

pesquisa o livro Novas aventuras de Pedro Malasartes, com o objetivo de compreender em que 

consiste a estética literária de Hernani Donato. 

Importante destacar que, pelo contexto pandêmico de isolamento social devido a Covid- 

19, não foi possível expandir as reflexões sobre esse livro e seu autor, de modo a contemplar 

todos os aspectos da configuração textual da fonte analisada. No entanto, mesmo existindo 

algumas lacunas, considero que esse TCC seja significativo e representativo de uma etapa de 

minha formação acadêmica, tendo ele me possibilitado aprofundar e refletir de forma mais 

sistematizada sobre a história da literatura infantil no Brasil. 

Por fim, como futura professora, não poderia deixar de exaltar sobre o papel da 

educação- escola básica e também ensino superior- em propiciar atividades e experiências 

capazes de nos levar a questionamentos do que está enraizado em nós, em nossas subjetividades. 

Sobretudo o papel da literatura - infantil e juvenil - em me abrir e curar em tempos tão difíceis. 
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APRESENTAÇÃO 

 
O presente instrumento de pesquisa resulta de atividades desenvolvidas no Projeto de 

Pesquisa A literatura para crianças sob a ótica de Hernani Donato: um estudo de Novas 

aventuras de Pedro Malasartes (1949) em História da Educação, entre o mês de agosto de 2018 

á novembro de 2018, concomitante ao Programa de Monitoria da Unidade Curricular de 

Literatura Infantil e Juvenil da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus de 

Guarulhos. Essa pesquisa também está vinculada ao Grupo de estudos: Literatura infantil e 

juvenil e ao Projeto Integrado de Pesquisa Por uma compreensão estética da literatura para 

crianças no Brasil: estudo do acervo da Biblioteca Infantil da Escola Normal de São Paulo, 

ambos coordenados pelo professor Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira. 

 

Com os objetivos de contribuir para a produção de uma história do ensino de literatura 

infantil brasileira mediante a compreensão do valor estético das obras produzidas no Brasil ao 

longo do século XX e, subsidiar desenvolvimento de pesquisas correlatas, apresento, neste 

instrumento de pesquisa, uma relação de referências de textos de autoria de Hernani Donato 

(1922-2012) e de textos de outros autores que contêm menções a ele, sua atuação profissional 

e produção escrita. 

 

Este instrumento de pesquisa foi desenvolvido mediante abordagem histórica em 

educação, que, segundo MORTATTI (1999, p.73), é: 

 

[...] um tipo de pesquisa científica, cuja especificidade consiste, do ponto de vista 

teórico-metodológico, na abordagem histórica – no tempo – do fenômeno educativo 

em suas diferentes facetas. Para tanto, demanda a recuperação, reunião, seleção e 

análise de fontes documentais, como mediadoras na produção do objeto de 

investigação. 

 

MORTATTI (1999) ainda afirma que, para o desenvolvimento de pesquisa histórica, 

são fundamentais os procedimentos de recuperação, reunião, seleção e ordenação das fontes 

documentais de que resulta a elaboração de instrumentos de pesquisa. Nesse sentido, 

complementa BELLOTTO (1991, p. 104): 

 
[...] os instrumentos de pesquisa são vitais para o processo historiográfico. Escolhido 

um tema e aventadas as hipóteses de trabalho, o historiador passa para o como e o 

onde. Diante de um sem-número de fontes utilizáveis, a primeira providência, pela 

própria essência do método histórico, é a localização dos testemunhos. 
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De acordo com BELLOTTO (1979), Os instrumentos de pesquisa constituem-se em 

vias de acesso do historiador ao documento, sendo a chave da utilização dos arquivos como 

fontes primárias da História. (p. 133). 

 

Baseando-se nesses aportes teórico-metodológicas, utilizarei para a elaboração deste 

instrumento de pesquisa, contendo a bibliografia de e sobre Hernani Donato, o uso de 

procedimentos de localização, recuperação, reunião, seleção e ordenação de textos de autoria 

desse escritor ou que tratam dele e de sua produção literária. 

 

O desenvolvimento da pesquisa até o momento ocorreu com a consulta em acervos e 

bases de dados disponíveis on-line; e sites da Internet como: Banco de dados bibliográficos da 

USP- DEDALUS, Catalogo de Teses e Dissertações da CAPES- Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Coodernadoria Geral de Bibliotecas (CGB), 

UNESP- Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Google Acadêmico, 

Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) entre outros nos quais não se encontrou tais 

referencias bibliográficas. 

 

Considerando que todas as referências localizadas, recuperadas e reunidas foram 

elaboradas de acordo com o documento Manual de normalização de trabalhos 

acadêmicos/Universidade Federal de São Paulo. Biblioteca da Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas– 2 ed.- Guarulhos: Biblioteca da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, 2012. E especificamente a Norma Brasileira de Referências (NBR)-6023 (2002), da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

A atividade de normalização das referências é um trabalho minucioso e delicado, e em 

alguns casos não foi possível aplicar integralmente as normas da ABNT isto devido à falta de 

informações disponíveis nas bases de dados on-line. Assim, precisei adequar aspectos dessas 

normas às especificidades e finalidades de minha pesquisa, como ocorreu com a opção, por 

repetir em todas as referências o nome do autor Hernani Donato, que teve vários livros 

referenciados sucessivamente na mesma página. Fiz essa opção para facilitar a organização e o 

remanejamento das referências, quando necessário. E ainda escolhi organizar essas referências 

“de autoria” em ordem alfabética de acordo com o nome das obras localizadas. Igualmente, 

atentei-me às necessidades e especificidades de minha pesquisa indicando no final de cada 

referencia uma sigla do acervo em que a mesma se encontra existente e disponível nas bases de 

dados on-line. 
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Sendo assim, esse instrumento de pesquisa resulta de um conjunto de atividades descritas 

até aqui, por meio do qual foi possível reunir 124 referências das obras de Hernani Donato e 39 

referências de textos de outros autores que tratam de aspectos da vida, atuação profissional e 

produção escrita dessa desse escritor. 

 

Assim, foi possível reunir um total de 163 referências de textos de e sobre Hernani 

Donato. E a fim de diferenciar as referências das primeiras edições dos textos de Hernani 

Donato optei por deixa-las em destaque e, a referências das diferentes edições de um mesmo 

título com recuo maior em relação à margem esquerda da página. 

 

O conjunto de referências que compõem esse instrumento de pesquisa então organizadas 

em duas seções, sendo a primeira seção da Bibliografia de Hernani Donato, com 124 

referências, e a segunda seção da Bibliografia sobre Hernani Donato, com 39 referências. 

 

Segue abaixo a primeira Tabela onde se encontram a quantidade de referências dividida 

em duas seções. 

 

TABELA 1: Quantidade de referências de textos de e sobre Hernani Donato, por seção: 

 
Seção Quantidade de 

referências por seção 

1. Bibliografia de Hernani Donato 124 

2. Bibliografia sobre Hernani 39 

Donato 

Total Geral 163 
 

 
A primeira seção, Bibliografia de Hernani Donato, está dividida em sete subseções, de 

acordo com o tipo de obra. Os títulos das subseções e a correspondente quantidade de referências 

são as seguintes: livros e textos de literatura infanto-juvenil: 51; livros de literatura brasileira e 

romance: 15; livros de história: 44; livros mitológicos: 3; livros biográficos: 7; livros de teatro: 2 

e livros em Inglês: 2. 

 

Nesta segunda Tabela, apresento a quantidade de referências de textos de Hernani 

Donato, ordenados por subseção. 

 

TABELA 2: Quantidade de referências de textos de Hernani Donato, por subseção: 
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Subseção Total por 

subseção 

1.1 Livros e textos de literatura infanto- 

juvenil 51 

1.2 Livros de literatura brasileira e romance 15 

1.3 Livros de história 44 

1.4 Livros mitológicos 3 

1.5 Livros Biográficos 7 

1.6 Livros de teatro 2 

1.7 Livros em Inglês 2 

Total Geral 124 

 

 

A segunda seção, Bibliografia sobre Hernani Donato, está dividida em três subseções, 

de acordo com o tipo de cada texto. Os títulos da subseção e a correspondente quantidade de 

referências são os seguintes: artigos publicados em revistas e anais de eventos: 25; teses e 

dissertações: 9; e capítulos de livros: 5. 

 

Nesta terceira Tabela, encontra-se uma quantidade de referências de texto sobre 

Hernani Donato, ordenados por subseção. 

 
TABELA 3: Quantidade de referências de textos sobre Hernani Donato, por subseção: 

 

 
Subseção Total por 

subseção 

Artigos publicados em revistas e anais de eventos 25 

Teses e dissertações 9 

Capítulos de livros 5 

Total da seção 39 
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1. BIBLIOGRAFIA DE HERNANI DONATO 

 
 

1.1 LIVROS E TEXTOS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

 

 
DONATO, Hernani. Histórias da floresta. São Paulo, Rêde Latina ed. 1948. 87p. 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. São Paulo: Melhoramentos, 1950. 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. [São 

Paulo] Ed. Melhoramentos [1962]: [s.n.]. (Localização: 

087.1/D677.4n) 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. 3. ed. [São 

Paulo] Melhoramentos [1965]: [s.n.].94 p. il. (Localização: ANEXO II- 

65, 2, 29, N. 2) 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. 7. ed. [São 

Paulo] Melhoramentos [1967]: [s.n.].94 p. il. (Localização: II- 

141,5,11) 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. [São 

Paulo] Melhoramentos [1971]: [s.n.].94 (Localização: ANEXO II- 

651,2,28, N.6) 

 

DONATO, Hernani; ilustração de Laura P. de. Novas aventuras de 

Pedro Malasartes. 9ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1979, c950. 

(Dadalus) 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. 10. ed. 

São Paulo: Melhoramentos, 1980. 63p., il., 20cm. (Tempo de ler) 

(Localização: III- 378, 3, 27) 
 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. 11. ed. 

São Paulo: Melhoramentos, 1982. 63p., il., 16cm. (Serie Comunicação.) 

(Localização: Obras Gerais- ANEXO II- 718, 1, 1, n. 36). 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. 14a. ed. 

São Paulo: Melhoramentos, 1985. 63p., il., 16cm. 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. 15a. ed. 

São Paulo: Melhoramentos, [1986]. 63 p., il., 16cm. (Serie 

Comunicação.) (Localização: Obras Gerais- V- 406, 3, 17) 
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DONATO, Hernani; ilustração de Laura P. de. Novas aventuras de 

Pedro Malasartes. 16ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1986. (Dadalus) 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. São Paulo, 

Melhoramentos, 1990. 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. São Paulo, 

Melhoramentos, 1999. 

 

DONATO, Hernani; DERDYK Edith. Novas aventuras de Pedro 

Malasartes. Paulo: Melhoramentos, 2005. (CGB-Unesp) 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. 2. ed. São 

Paulo: Melhoramentos, 2012. 79 p., il., 21 cm. ISBN 9788506006726 

(broch.). (Localização: Obras Gerais- VI-359,1,32) 

 

DONATO, Hernani. Novas aventuras de Pedro Malasartes. São Paulo: 

Melhoramentos, 2020. 80 p. 

 

DONATO, Hernani. Estórias dos meninos índios. São Paulo Melhoramentos, 1951. (Fundação 

Biblioteca Nacional). 

DONATO, Hernani. Estórias dos meninos índios. 2ª Ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 19-. (Dadalus) 

 

DONATO, Hernani. Estórias dos meninos índios. São Paulo 

Melhoramentos, 3. ed. 1965. (Fundação Biblioteca Nacional) 

 

DONATO, Hernani. Apuros do macaco Pium. São Paulo: Melhoramentos, 1952. 

 

DONATO, Hernani. As façanhas de João Sabido. São Paulo: Melhoramentos, [1952]. 

(Fundação Biblioteca Nacional) 

 

DONATO, Hernani. As façanhas de João Sabido. São Paulo: 

Melhoramentos, [19--?]. (SBU-Unicamp) 

 

DONATO, Hernani. A maravilhosa história do presépio de Natal. São Paulo: Melhoramentos, 

1954. (Fundação Biblioteca Nacional) 

 

DONATO, Hernani. A maravilhosa história dos presentes de Natal. 4ª 

ed. São Paulo: Edicon, 1987. (Dadalus) 

 
 

DONATO, Hernani. Babel. São Paulo: Editora de Humanismo, Ciência e Tecnologia, 1976. 

(Dadalus) 

DONATO, Hernani. Babel. São Paulo: HUCITEC, 1976. (Dadalus) 

 

DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios. 4ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1980. 

(Dadalus) 
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DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios. São Paulo: 

Melhoramentos, 1980. (Fundação Biblioteca Nacional) 

 

DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios. São Paulo: 

Melhoramentos, 1982. (Fundação Biblioteca Nacional) 

 

DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios. 6ª ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1986. (Fundação Biblioteca Nacional) 

 

DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios. São Paulo: 

Melhoramentos, 2000. (SBU-Unicamp) 

 

DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios. 15ª ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 2005. (Dadalus) 

 

DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios. 2ª ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 2006. (SBU-Unicamp) 

 

DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios. 17 ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 2011. (Fundação Biblioteca Nacional) 

 

DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios [Gravação de Som]. 

São Paulo: Fundação Dorina Nowill para Cegos, 2013. (Fundação 

Biblioteca Nacional) 

 

DONATO, Hernani. Contos dos meninos índios. 5ª ed. (s/d) 

 
 

DONATO, Hernani. Seleção de contos. Rio de Janeiro: Cátedra, 1982. (Dadalus) 

 

DONATO, Hernani. Proezas e vitorias do menino Cana... São Paulo: Nacional, 1984. 

(Dadalus) 

 

DONATO, Hernani. A palavra escrita e sua historia. 2ª ed. São Paulo: Melhoramentos, [19-- 

]. 184 p., il. (O homem e o universo). (SBU-Unicamp) 

 

DONATO, Hernani. A barca da tartaruga. São Paulo: Melhoramentos, 2003. (Dadalus) 

 

DONATO, Hernani. A barca da tartaruga. São Paulo: Melhoramentos, 

2010. (Fundação Biblioteca Nacional) 

 

DONATO, Hernani. A barca da tartaruga [Gravação de som]. V – 001, 

3, 04, n. 01/ARM. São Paulo: Fundação Dorina Nowill para Cegos, 

2013. (Fundação Biblioteca Nacional) 
 

DONATO, Hernani. A descoberta das frutas. São Paulo: Melhoramentos, 2003. VI- 427, 7, 10, 

n. 5. (Lendas indígenas). (Fundação Biblioteca Nacional) 
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DONATO, Hernani. A descoberta das frutas. 2ª Ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 2009. 24 p., il. (Lendas indígenas). ISBN 

9788506038185 (broch.). (SBU-Unicamp) 

 

DONATO, Hernani. A descoberta das frutas [Gravação de som]. V- 

001, 2, 02, n. 36/ARM. São Paulo: Fundação Dorina Nowill para Cegos, 

2013. (Lendas indígenas). (Fundação Biblioteca Nacional) 
 

DONATO, Hernani; HAIBARA Mônica. As noivas da estrela. São Paulo: Melhoramentos, 

[2003]. (CGB-Unesp) 

 

DONATO, Hernani. As noivas das estrelas. São Paulo: 

Melhoramentos, 2003. (Dadalus) 

 
DONATO, Hernani. Por que o sol anda devagar. São Paulo: Melhoramentos, 2003. (Dadalus) 

 

DONATO, Hernani. Quando os bichos eram gente. São Paulo: Melhoramentos, 2010. (SBU- 

Unicamp) 

 
DONATO, Hernani; MARINS, Francisco. O Tesouro. Suplemento de O Guri, (s/d) (Diários 

Associados, SP). 

 
 

1.2 LIVROS DE LITERATURA BRASILEIRA E ROMANCE 

 
DONATO, Hernani. Chão bruto: romance mural: a conquista do extremo sudoeste paulista. 

São Paulo: Rede Latina, 1957. (Dadalus) 
 

DONATO, Hernani. Chão bruto: romance mural: a conquista do 

extremo sudoeste paulista. 6ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1969. 

(CGB-Unesp) 
 

DONATO, Hernani. Chão bruto: romance mural: a conquista do 

extremo sudoeste paulista. São Paulo: Círculo do livro, 1977. 

(Fundação Biblioteca Nacional) 
 

DONATO, Hernani. Chão bruto: romance mural: a conquista do 

extremo sudoeste paulista. São Paulo: Círculo do livro, 1980. 

(Fundação Biblioteca Nacional) 
 

DONATO, Hernani. Chão bruto: romance mural: a conquista do 

extremo sudoeste paulista. 7º Ed. São Paulo: HUCITEC, 1997, c1956. 

(Dadalus) 
 

DONATO, Hernani. Chão bruto: romance mural: a conquista do 
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