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RESUMO 

 

 

José Bento Renato Monteiro Lobato (1882-1948) é considerado um grande escritor da 

literatura brasileira. Ao ler seus livros, se atentarmos para uma possível ligação entre as obras 

e sua realidade histórica, veremos que o autor dialogou com as questões próprias de seu 

tempo como o racismo científico e as teorias eugênicas trazendo propostas que, segundo ele, 

visavam progressos sociais para o país.  Desta forma, objetiva-se entender como o 

pensamento lobatiano foi construído ao longo do tempo e como se deu sua interlocução com 

diversos grupos sociais e teorias que o legitimaram a propor soluções para o país, e o meio 

por onde esse pensamento se difundiu. O que pretendemos discutir é como o autor se utiliza 

de argumentos em prol de modelos sociais para a nação brasileira em suas obras, destacando a 

relação entre sua literatura e seus posicionamentos políticos e ideológicos. E através da 

perspectiva da história social da cultura buscaremos entender a lógica de pensamento 

político-literário nas obras de Lobato em sua interlocução social, evidenciando seu contexto 

de escrita, o diálogo e intenções que o autor fixa em relação a diversos grupos sociais, sejam 

eles a quem a obra é endereçada, ou sejam eles os grupos políticos com os quais se identifica.  

Palavras-chave: Monteiro Lobato, História, Literatura e Sociedade. 
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ABSTRACT 

 

 

José Bento Renato Monteiro Lobato (1882-1948) is considered a great writer of Brazilian 

literature. When you read his books, if you look at a possible link between the works and their 

historical reality, we see that the author spoke with the issues of his own time as the scientific 

racism and eugenics theories bringing proposals that he said were intended for social progress 

the country. Thus, the objective is to understand how the thought lobatiano was built over 

time and how was your dialogue with various social groups and theories that legitimized to 

propose solutions to the country, and the means by which that thought has spread. What we 

want to discuss is how the author makes use of arguments in favor of social models for the 

Brazilian nation in his works, highlighting the relationship between literature and its political 

and ideological positions. And from the perspective of the social history of culture seek to 

understand the logic of political thought in the literary works of Lobato in his social dialogue, 

highlighting its context of writing, dialogue and intentions that the author sets in relation to 

various social groups, be they to whom the work is addressed, or whether the groups with 

whom they identify. 

Keywords: Monteiro Lobato, History, Literature and Society. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde criança o universo encantado de Monteiro Lobato (1882-1948) exerceu um 

enorme fascínio sobre mim. Vale dizer que mesmo em minha infância nunca tive acesso a 

literatura infantil do autor muito menos a adaptação televisiva de sua obra infantil. Mas como 

pode algo exercer encanto sobre uma criança sem nem mesmo ela ter se encontrado com 

aquilo? 

Grande parte do encantamento é proveniente de meus pais. Particularmente meu pai, 

sempre citava os longos serões da Dona Benta como algo prazeroso. Como era tão bom 

assistir aqueles episódios do Sítio do Picapau Amarelo! - dizia ele. Desse modo, a figura e a 

produção do autor sempre ficaram permeadas em minha memória como algo positivo. Para 

minha sorte ou azar no ano de 2001 a rede Globo de televisão resolveu refilmar episódios do 

Sítio do Picapau Amarelo. Infelizmente os telespectadores mais antigos me informaram que 

essa versão era bem diferente da anterior, me deixando desgostoso. Mas já em tempos de 

adolescência em que eu me encontrava tentava buscar aquelas mesmas experimentações de 

meus pais e tios e não conseguia as sensações que eu esperava. Ficava-me sempre a impressão 

de que algo ali estava estranho ou não me pertencia. Em tempos colegiais busquei conhecer a 

obra literária de Lobato, mas confesso, não saí do feijão com arroz, o que todo mundo já sabe 

e leu. 

Mas a oportunidade de me aprofundar no universo lobatiano viera mesmo, agora, em 

tempos universitários. Desenvolvendo uma pesquisa no ano de 2010 sobre as obras Raízes do 

Brasil e Visão do Paraíso do historiador Sérgio Buarque de Holanda, me deparei com textos 

que afirmavam o caráter polêmico da relação de Lobato com outros intelectuais de sua época. 

Na mesma hora isso me despertou interesse e pensei - porque não? Logo fiz um levantamento 

bibliográfico sobre o assunto e rasteei bons trabalhos acerca do autor. Quase todos eles 

abordando a atuação de Lobato como um homem inventivo e empreendedor. Após ler tais 

referências desenvolvi, ainda no ano de 2010, um projeto de pesquisa que visava entender a 

modernidade na literatura do autor. Logo, a problemática proposta na época era entender a 

modernidade nas obras de Lobato e como ela estava retratada na obra. Busquei por um tempo 

fazer tal exercício de pesquisa histórica a partir de fontes documentais e impressas, mas, a 

medida que fui lendo os livros de Lobato, ia encontrando mais fontes, mais bibliografias e, 

minha temporalidade foi se estendendo cada vez mais. Nesse exercício fui percebendo que a 
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necessidade de aprimorar mais minha problemática era necessária e, o consequente diálogo 

com a História social se fez. 

Meses depois, já tendo amadurecido minha pesquisa, formulei a proposta investigativa 

que visava entender como se relacionou possíveis propostas de progresso para a nação através 

da literatura de Monteiro Lobato, ou seja, como o autor propunha medidas que visavam 

solucionar o atraso nacional. Nesse exercício pude perceber que Monteiro Lobato antes de 

qualquer postulado que visasse emitir padrões sociais, o autor buscou formular, empreender e 

difundir um pensamento literário particular. Tal pensamento, ao qual chamo de pensamento 

lobatiano, foi desenvolvido ao longo de décadas e pode ao longo do tempo se articular com 

diversos grupos sociais, fazendo com que sua literatura se tornasse cada vez mais conhecida, e 

que esse pudesse levar a cabo suas propostas para o Estado nacional. Assim, entende-se que o 

pensamento lobatiano construído ao longo do tempo se convergiu com ditames políticos 

sociais de sua época e igualmente emitiu paradigmas. 

Nesse sentido de enxergar um pensamento lobatiano que possuiu uma interlocução 

social e que está situado em determinado tempo histórico, buscou-se assentar a pesquisa. 

Através da História Social da Cultura busquei enquadrar a pesquisa em um campo 

historiográfico que possibilitou fazer uma análise do pensamento lobatiano primordialmente 

através de sua literatura, podendo esta ser tomada como evidência histórica, localizada em um 

processo histórico. Analisando então as intenções do sujeito, sobre como este representa para 

si mesmo a relação entre aquilo que diz e o real, desvendando aquilo que um sujeito 

testemunha sem ter a intenção de fazê-lo, investigando as interpretações ou leituras suscitadas 

pela intervenção (isto é) do autor. Com isso, aqui a literatura é também entendida como forma 

de dialogo com a sociedade. Evidenciando os diálogos possíveis entre literatura, sociedade e 

política. Sendo, portanto feitas interrogações como: de que literatura se fala? Quais suas 

características?
1
 

Como já foi aqui evidenciado o campo da História Social da Cultura é bastante 

pertinente para analisar o pensamento lobatiano por proporcionar uma metodologia que se 

preocupa em transcender ao texto e problematizar, sobretudo, o diálogo do texto com o seu 

contexto de produção. Tomando Sidney Chalhoub e sua análise sobre Machado de Assis 

como parâmetro, observa-se um método de análise social possível para a literatura. Em seu 

livro “Machado de Assis: historiador” Chalhoub mostra que Machado em sua literatura e 

                                                           
1
Para saber mais sobre o uso da literatura como fonte e a perspectiva da História social da cultura ver: 

MIRANDA, Leonardo Afonso Pereira de; CHALHOUB, Sidney. A História Contada: capítulos de história 

social da literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
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escritos não só representava a sociedade, suas classes e estigmas através de sua literatura 

realista, mas sim, que sua literatura impunha padrões e cristalizava ideias, interferindo na 

realidade e na forma das pessoas daquela época pensarem sua sociedade. Ou seja, 

representava a sociedade e seus escalabros, suas complexidades, e propunha por meio dessa 

literatura soluções. Seja de forma consciente ou não!
2
 Então o exercício proposto nessa 

monografia é ler o pensamento lobatiano observando a narrativa, mais também as 

experiências e crises sociais e o debate político que ele representa. 

Da escolha das fontes até seu manejo para tentar solucionar a problemática deste 

projeto de pesquisa percorreu-se um longo caminho. Por conta da pesquisa se propor entender 

o diálogo entre esses dois grandes pólos de poder e formação de opinião intelectual não houve 

uma delimitação a um único tipo de fonte histórica. 

Com isso, a natureza de todo corpus documental priorizado para a pesquisa se divide 

em três tipos: a fonte documental (correspondências), a fonte impressa (artigos em jornais) e a 

fonte literária (livros do próprio Monteiro Lobato). Além de todo esse material que se 

encontra editado no formato de livro, assim, necessitou para o bom desempenho da pesquisa 

fazer uma visita ao arquivo público do CEDAE- Centro de Documentação Alexandre Eulálio 

(IFCH- Unicamp). No acervo do CEDAE foram consultados documentos pessoais do escritor 

Monteiro Lobato e afins. Verificou-se a documentação do fundo Monteiro Lobato que possui 

documentos referentes ao processo do escândalo do petróleo, as cartas enviadas a sua família 

durante sua prisão no período do Estado Novo, documentos de suas empresas petrolíferas, 

relatórios e censos de suas empresas gráficas e algumas cartas pessoais a intelectuais como 

Godofredo Rangel. Tudo isso para entender melhor o contexto social e político ao qual 

Lobato estava inserido.  

As demais fontes documentais encontram-se publicadas em livro. Um compreende 

uma reunião de correspondências trocadas entre Monteiro Lobato e Godofredo Rangel
3
 em 

um período de 40 anos (por volta de 1904 a 1948), intitulada de A Barca de Gleyre. A reunião 

desse material documental foi organizada pelo próprio autor ainda em vida e a obra é 

constituída de dois tomos, publicada após sua morte pela Editora Brasiliense e atualmente 

compilada em um grande volume pela Editora Globo. 

A partir dessa fonte podem-se perceber as ideias de Lobato sobre suas concepções 

culturais, políticas e acerca de suas propostas literárias voltadas pra publicizar o país, ou 

                                                           
2
Para saber mais sobre a compreensão da produção do romancista Machado de Assis a partir do contexto social e 

histórico que deu origem a ela ver: CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: historiador. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003. 
3
 LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre. São Paulo: Editora Globo. 2010. 
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pregar postulados que vinham embutidos em sua literatura. Tudo isso é discutido com 

Godofredo Rangel de forma clara e objetiva, pois as cartas são curtas e concisas, podendo 

também ser captados pelas entrelinhas do texto desejos e anseios do autor sobre questões 

político-sociais nacionais.  

O outro tipo do conjunto da fonte documental é também uma série de 

correspondências, organizadas em forma de livro por uma iniciativa da Fundação Cultural do 

Estado da Bahia e da Fundação Getúlio Vargas/ Cpdoc, constituído de 38 missivas trocadas 

entre Monteiro Lobato e Anísio Teixeira entre 1928 e 1947
4
. Essas fontes me permitiram 

fazer uma análise sobre o papel de agente articulador dos intelectuais reformadores da 

educação e fundadores da Escola Nova, exercido por Monteiro Lobato.  

O conjunto das fontes impressas utilizadas nesse trabalho se referem aos textos 

compilados também por Monteiro Lobato na década de 1940, intitulados de Obras Completas. 

Utilizei os seguintes livros: Críticas e outras notas e Na Antevéspera. Nesses dois livros, que 

só foram publicados em 1965 pela Editora Brasiliense, encontram-se os registros da atuação 

de Monteiro Lobato como jornalista, crítico cultural e colunista de revistas em jornais do Rio 

de Janeiro e São Paulo. Em Críticas e outras notas
5
, por exemplo, encontram-se retratados os 

cinco anos de maior intensidade jornalística de Lobato – onde atuou de 1917 a 1923 na 

Revista do Brasil -, tendo seu foco principal na crítica ao campo das letras, realizando a 

função de crítico cultural e de consultor gráfico dos livros que surgiam no mercado brasileiro.  

Com essa obra pode-se perceber a composição da formação de um Lobato editor 

gráfico de renome que passa a deter bastante influência a partir da década de 1920. Ao se 

propôr a fazer uma crítica às obras literárias e autores que surgiam nessa época, Lobato se 

colocava como arauto expondo o que deveria ser lido ou não - seu veredicto fazia parte do 

processo de instituição de obras que deveriam ser publicadas e lidas das que não deveriam ter 

atenção. Quanto às fontes literárias, foram utilizadas as obras: Urupês, O Presidente Negro, 

Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Histórias da Tia Nastácia. Nelas procurou-se a 

perspectiva racista científica, eugênica e pedagógica das obras, associando isso às ações do 

autor enquanto sujeito histórico-político. 

A monografia está dividida em 3 capítulos.  No capítulo 1 procuro evidenciar o 

contexto geral da vida e obra do autor, e como o pensamento lobatiano se viabilizou através 

de variados espaços profissionais que o escritor ocupou. Nesse capítulo utilizo fontes de 

                                                           
4
VIANNA, Aurélio; FRAIZ, Priscila. Conversa entre amigos: correspondência escolhida entre Anísio Teixeira 

e Monteiro Lobato. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas/ 

Cpdoc. 1986. 
5
LOBATO, Monteiro. Críticas e outras notas. São Paulo: Editora Globo. 2008. 
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natureza documental e impressa, como os livros A Barca de Gleyre, Na Antevéspera e 

Críticas e outras notas. No capítulo 2 procuro entender como esse pensamento lobatiano se 

apoiou em teorias e importantes movimentos sociais para formular suas concepções e se 

apoiar junto a grupos sociais. Utilizei como fontes os livros Urupês e O Presidente Negro, de 

autoria de Monteiro Lobato. E por fim, no capítulo 3 procuro visualizar como esse 

pensamento pode ser visto na literatura infantil do autor e nos princípios da Escola Nova, e 

como sua relação com a Escola Nova também beneficiou a divulgação de suas ideias e 

projetos de nação durante as décadas de 1930 e 1940. 

Então, questão posta, vamos a caça de sua resposta.  Possuindo Monteiro Lobato essa 

caminhada intelectual bastante reveladora e polêmica, abre-se a partir de agora uma análise 

desses caminhos e meandros. Seguir-se-á a trajetória de um pensamento político social que 

muito revela sobre nossa cultura e nossa História. 
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1 LOBATO: UM HOMEM, SEUS MUNDOS E UM DISCURSO POLÍTICO SOCIAL 

 

 

Carnaval de 2011 no Rio de Janeiro. Mais um ano o bloco carnavalesco “Que M* é 

essa?” saiu às ruas do Rio para festejar comumente mais um folguedo. Como tema o bloco de 

carnaval escolheu a censura a Monteiro Lobato. Da mesma forma, para ilustrar o tema, o 

escritor e cartunista Ziraldo elaborou uma ilustração onde Monteiro Lobato aparece abraçado 

a uma mulata. Porém, a escolha deste tema e do uso da ilustração de Ziraldo não agradou 

parte da intelectualidade brasileira que, após o término do carnaval passou a discutir a 

pertinência do tema do bloco carnavalesco.  Logo se fez a polêmica e esta correu via emails 

feito rastilho de pólvora. 

 

Figura 1 - Ilustração feita por Ziraldo contida nas camisas do Bloco Que M* É Essa? 

                            

Fonte:http://www.idelberavelar.com/ 

 

 Encabeçando a brigada que criticou a temática do bloco e o uso da ilustração de 

Ziraldo estava a escritora Ana Maria Gonçalves. Esta foi responsável pela elaboração de uma 

carta aberta que mostrou toda sua indignação quanto ao fato de Lobato aparecer ao lado da 

mulata sambando e se divertindo de forma natural e por Ziraldo ter se prestado ao papel de 

criador daquela imagem. Além do destinatário – Ziraldo - a carta aberta foi enviada para 

vários intelectuais e meios de difusão de comunicação do país. Nela a escritora pautava o fato 

de Ziraldo ter conhecimento do teor racista que se faz presente nas obras de Monteiro Lobato 

e, mesmo assim, o cartunista ter criado aquela cena de aparente harmonia. 

 

Porque foi isso que aconteceu. Porque lendo uma matéria sobre o bloco e a 

sua participação, você assim o endosse: "Para acabar com a polêmica, 

coloquei o Monteiro Lobato sambando com uma mulata. Ele tem um conto 

sobre uma neguinha que é uma maravilha. Racismo tem ódio. Racismo sem 

ódio não é racismo. A ideia é acabar com essa brincadeira de achar que a 
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gente é racista". A gente quem, Ziraldo? Para quem você se (auto) justifica? 

Quem te disse que racismo sem ódio, mesmo aquele com o "humor negro" 

de unir uma mulata a quem grande ódio teve por ela e pelo que ela 

representava, não é racismo? Monteiro Lobato, sempre que se referiu a 

negros e mulatos, foi com ódio, com desprezo, com a certeza absoluta da 

própria superioridade, fazendo uso do dom que lhe foi dado e pelo qual é 

admirado e defendido até hoje.(...)
6
 

 

Evidenciando repúdio, Ana Maria Gonçalves demonstrou que Ziraldo se portou de forma 

deselegante, desacreditando e relegando ao ostracismo uma gama de estudos de intelectuais 

que se designam a salientar e a desconstruir o racismo e a eugenia na obra de Monteiro 

Lobato, fazendo com isso “vista grossa” a forte e explícita presença do racismo e da eugenia 

na obra lobatiana. 

 Discussões como essa, envolvendo Monteiro Lobato, demonstram o quanto ele é 

amado e defendido por muitos como um escritor ingênuo e tido como racista por tantos 

outros. Mas afinal, quem é essa figura que é arrolada como um marco da literatura infantil 

brasileira? É fato a presença do racismo e da eugenia na sua literatura, mas até onde ela se 

limita e por quê? De que racismo e de que eugenia está se falando? Isso tudo faz parte de 

algum pensamento político social bem articulado e intencional? Se sim, com quem ele dialoga 

e, qual sua intenção? 

 

1.3 Um homem de “sciencia” 

 

É notável a qualquer leitor mais crítico que se proponha a conhecer a obra de Monteiro 

Lobato que sua literatura, mesmo que sutilmente, pontua alguns temas que versam a cultura 

brasileira. Ao ler livros como O Presidente Negro e a saga do Picapau Amarelo, se atentarmos 

para uma possível ligação entre as obras, vê-se que o autor tinha um pensamento político 

acerca da sociedade brasileira que foi se estruturando e se difundindo por vias literárias. 

Pensamento político social este que procurou reformular a noção de nacionalidade brasileira, 

trazendo com essa nova ressignificação propostas que, segundo ele, visavam progressos 

sociais para o país.  

A obra de Lobato deixa entrever como ele via o povo brasileiro e está impregnada de 

propostas formuladas com a intenção de oferecer uma saída para o Brasil, em um momento 

                                                           
6

GONCALVES, Ana. Carta aberta a Ziraldo. [S.I] Disponível em: 

http://www.idelberavelar.com/archives/2011/02/carta_aberta_ao_ziraldo_por_ana_maria_goncalves.php. Acesso 

em 05 nov. 2012, 20:28:14. 

O mote da carta da escritora girava em torno da ocorrência da ilustração do bloco carnavalesco carioca “Que M* 

é essa?”, que escolheu como tema a “censura” a Monteiro Lobato, tendo a figura do escritor Monteiro Lobato 

abraçado a uma mulata.  
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onde muitos outros intelectuais afirmavam um atraso e a inviabilidade racial brasileira, que 

refletia no contexto cultural e sócio-político da nova República. Sendo desta forma, nesse 

contexto de atraso, segundo Lobato, era impossível o alavancar do progresso e do 

desenvolvimento nacional de acordo com o molde capitalista europeu e norte-americano. 

Desse modo, Monteiro Lobato desenvolveu uma análise particular e, ao propor saídas para 

esse atraso nacional, dialogou com as políticas hegemônicas de sua época. Tal pensamento 

político começou a ser divulgado nacionalmente a partir de 1914, propondo ideias político-

sociais ao Estado nacional. 

Nota-se que efetivamente Monteiro Lobato, em muitos momentos, dialogou com 

outros pólos de discussão que também buscaram pensar ações políticas para o Brasil, como as 

discussões raciais científicas irradiadas no país desde 1870
7
, e a discussão sobre saúde pública 

das três primeiras décadas do século XX no Brasil. Tais discussões e instituições 

influenciaram e viabilizaram o pensamento político e social de Monteiro Lobato. Considera-

se, outrossim, que Monteiro Lobato adotou posturas diferentes de acordo com sua época. 

Assim, salienta-se que esse foi um pensamento político social que teve transformações ao 

longo do tempo, no promover do debate com o Estado brasileiro, no estreitamento com as 

discussões raciais dominantes, nas discussões médicas e nas ações no bojo do movimento 

sanitarista e educacional. 

Didaticamente, para facilitar o entendimento das transformações das posturas de 

Monteiro Lobato ao longo do período estudado, busquei convencionar três períodos: o 

primeiro momento apontado se dá a partir da inserção de Monteiro Lobato no cenário literário 

e jornalístico brasileiro através do artigo Velha Praga (1914), e outros que acabaram sendo 

publicados com o título de Urupês, em 1918, período de criação e divulgação da figura do 

Jeca Tatu; o segundo momento se constitui a partir da recriação do personagem Jeca Tatu e do 

intenso envolvimento de Lobato com o movimento sanitarista na década de 1920; e o último 

momento corresponde as posturas adotadas por Monteiro Lobato a partir da ascensão de 

Getúlio Vargas ao poder em 1930, até o desfecho do governo getulista em 1945. A partir 

desses três períodos busco entender os postulados desse pensamento lobatiano através da sua 

literatura e outras fontes, evidenciando como ele entendia o Brasil e suas proposições acerca 

deste. Ressalta-se que esses períodos convencionados são fluidos, não havendo limite fixo 

entre um e outro a depender do tema discutido ou posicionamento do pensamento lobatiano. 

                                                           
7
 Para saber mais sobre as teorias raciais no Brasil ver: SKIDMORE, Thomas. Preto no branco: raça e 

nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra. 1976. 
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Foi estreita a relação que a literatura de Monteiro Lobato e seus postulados tiveram 

com o campo político-ideológico da época: teorias, teóricos e instituições que difundiam o 

racismo científico no país, discurso médico eugenista, institutos eugênicos, movimento 

eugenista e campanhas sanitaristas. Assim, cabe fixar uma indagação: por quais vias esse 

pensamento político social se propagou e como Monteiro Lobato se proveu de suas posições 

profissionais para difundir tais ideias?  

Conhecer Lobato através de seu caminho profissional e intelectual é bastante 

interessante, pois foi a partir de sua vida pública e profissional que ele encontrou 

oportunidades para apresentar suas proposições para o país. Pensar a importância e os 

diálogos da literatura de Lobato pelo prisma de sua atividade profissional possibilita 

apreender como ocorreu o desenvolver desse pensamento, seus postulados e implicações e as 

significações feitas por ele e pelos indivíduos de seu lócus intelectual, sinalizando a que 

grupos esses se dirigiam. 

O literato aqui em questão foi um homem que exerceu múltiplas funções sociais em 

sua época - intelectual, jornalista, editor gráfico, tradutor, escritor, empresário e 

empreendedor - ainda hoje ele é definido por muitos como um visionário. José Bento Renato 

Monteiro Lobato nasceu em 1882, em Taubaté, cidade do interior paulista. Homem de 

inúmeras habilidades e aptidão para as artes ingressou em 1900 na Faculdade do Largo de São 

Francisco, em São Paulo, cursando Direito por influência e imposição do seu avô, o Visconde 

de Tremembé.
8
 Mesmo cursando Direito se envolveu em diversas publicações estudantis que 

tinham um perfil jornalístico e literário, como a Arcádia Acadêmica, que fundou com demais 

colegas durante seu período acadêmico, sendo eleito presidente do grupo dois anos depois. A 

partir de tais envolvimentos no meio estudantil ele participou da fundação, em 1903, do grupo 

O Cenáculo, junto com Ricardo Gonçalves, Cândido Negreiros, Godofredo Rangel, Raul de 

Freitas, Tito Lívio Brasil, Lino Moreira e José Antônio Nogueira
9
.  

Em meio a tantas funções atribuídas a Monteiro Lobato a que mais o define e 

distingue - utilizando a definição historiográfica da historiadora Lilia Moritz Schwarcz - é a 

de “Homem de sciencia”. Essa caracterização de “Homem de sciencia” serve para denominar 

uma geração elitizada que incorporou princípios liberais a sua retórica, passando a adotar um 

discurso científico evolucionista como modelo de análise social. E Lobato emergiu 

                                                           
8
 LUCA, Tânia Regina de. Monteiro Lobato: a luta em prol da brasilidade e do progresso. In: GUNTER, Axt / 

SCHULLER, Fernando Luis. Intérpretes do Brasil. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2004. p. 136. 
9
CAVALHEIRO, Edgard. Monteiro Lobato: vida e obra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, vol. 2. 1955. 

p. 73-74. 
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intelectualmente e profissionalmente ao lado dessa linhagem de homens.
10

 Logo, as primeiras 

manifestações públicas da atividade intelectual do autor ocorreram no âmbito interno 

acadêmico e este mostrou grande expressividade nas atividades das letras.  

 

Figura 2- Fotografia de Monteiro Lobato. Sem data. 

                                       

Fonte: lobato.globo.com/ 

 

Esse período foi de extrema importância para a formação do intelectual que Lobato se 

tornou mais tarde. Nessa época ele conheceu grandes nomes da literatura e da ciência 

mundial. Lobato leu autores estrangeiros como Goethe
11

, Zola
12

 e Lamartine
13

, filósofos como 

Nietzsche
14

 e historiadores como Ernest Renan
15

. Conforme podemos visualizar em cartas 

trocadas entre Lobato e Godofredo Rangel
16

, nos anos 1903 e 1904, vê-se a intensa atividade 

de leitura e estudos do autor nos trechos destacados a seguir: 

 

Leio, leio interminavelmente. Meus olhos já estão cansados. Lamartine me 

faz ver a Revolução Francesa, com Mirabeu, Théroigne de Méricourt, 

Lafayette e o resto; (...) Quando Lamartine me cansa, mudo-me para Zola na 

história de Gervais e Coupeau, da invejosa Lorilleux, da promissora 

Nanazinha. Farto de Zola, pulo para Michelet na sua visão da Índia 

                                                           
10

 Para saber mais sobre o papel do racismo científico e sua relação com as instituições brasileiras ver: 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-

1930. São Paulo: Companhia das Letras. 2008. 
11

 Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) foi um escritor alemão e pensador do campo da ciência política. 
12

Émile Zola (1840-1902) foi um escritor francês considerado um representante da escola literária naturalista. 
13

 Alphonse de Lamartine (1790-1869) foi escritor, poeta e político francês. 
14

 Friedrich Nietzsche (1844-1900) foi um filósofo alemão do século XIX.  
15

 Joseph Ernest Renan (1823-1892) foi um escritor, filósofo, filólogo e historiador francês.  
16

 José Godofredo de Moura Rangel (1884-1951) foi um importante escritor e tradutor brasileiro, natural de Três 

Corações, Minas Gerais. 
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primitiva; (...) e eu, assustado, fecho o livro – fecho a boca de Michelet. Vou 

então para Renan – o sereno evocador da verdade. Renan é água clara e 

filtrada.
17

 

 

Li 1.500 páginas de Lamartine e estou saturado. (...) Tenho um Renan inteiro 

– e que homem! Que estilo de fonte!
18

 

 

Estou agora em Shakespeare, a Tempestade e Oliveira Martins, Teoria do 

Socialismo.
19

 

 

Chegou-me o Nietzsche em dez preciosas brochuras amareladas, tradução do 

Henri Albert. Nietzsche é um pólen.
20

 

 

Assim, por meio dessas cartas enxergamos como foram variadas as leituras de Lobato naquele 

período, seu empolgamento com as novidades autorais e teóricas. Também, que o autor se 

interessava por quase tudo, não deixava passar nada e isso expressa a variedade de discursos 

que o autor captava fazendo-o formular posicionamentos bastante retóricos e embasados. 

Igualmente, foi na Academia de Direito de São Paulo que este conheceu intelectuais 

que comungavam de ideias comuns as quais o escritor se apropriou e apoiou o seu discurso 

literário-ideológico. É importante destacar que nas Academias de Direito do Brasil, 

especificamente às de Recife e São Paulo, havia um ideario positivo evolucionista que se 

formou após a década de 1870, que se baseava no discurso científico evolucionista como 

modelo de análise social.
21

 Esses centros acadêmicos foram criados para conceder uma nova 

imagem ao Brasil, dissociando-o da Metropóle, embora o país ainda estivesse sob o comando 

português personificado na figura de Dom Pedro II. Assim era preciso dar aos brasileiros 

novas leis e nova consciência.  

A intenção era formar uma elite que pudesse criar uma nova constiuição desvinculada 

dos laços culturais que o Brasil ainda possuia com Portugal. Nessa perspectiva foram criados 

dois centros, um ao norte em Olinda (PE) e outro ao Sul em São Paulo (SP). Tais centros ao 

longo do tempo acabaram por formar importantes políticos e intelectuais brasileiros, fazendo 

com isso que a profissão de bacharel granjeasse enorme prestigio. A Academia de Direito de 

São Paulo era fortemente influnciada pela área do direito civil, seu curso buscava promover 

uma capacitação voltada para a formação de políticos e burocratas do Estado.
22
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Nestes espaços acadêmicos, até os anos 1930, a miscigenação foi o tema primordial de 

discussão entre esses  intelectuais, que viam o Brasil como um “modelo de atraso” de 

sociedade em função de sua composição étnica e racial. Ressalta-se que tal tema também 

ganhou conotações diferentes de acordo com as demandas sociais da época. 

 

As construções teóricas de tais “homens de Sciencia”, que de dentro das 

instituições das quais participavam tendiam a se autorepresentar como 

fundamentais para as soluções e os destinos do país, constituem, portanto, 

material privilegiado para a recuperação do período.
23

 

 

Evidencia-se que a Academia de Direito de São Paulo onde Lobato estudou era um pólo de 

irradiação dessas ideias científicas. Com isso, o tema acerca da identidade nacional, raça e 

tipos ideais nacionais é bastante comum em seus textos e será determinante nos processos de 

sua feitura textual e interlocução e receptação deles pelos espaços onde sua literatura circulou. 

Além disso, nessa relação da intelectualidade via instituções academicas é notada a 

autodenominação desses individuos como os responsáveis por pensar o país e sua composição 

identitária.
24

 

 Como já foi posto, a Academia de Direito de São Paulo foi uma das instituições que se 

colocaram intecionalmente desde a sua criação, e através da ação de um Estado liberal, à 

disposição de formar uma elite capaz de orientar a nação, substituir a hegemonia estrangeira 

(potuguesa e francesa) intelectual e remodelar o povo. Funcionando essa Academia como um 

vetor das teorias do racismo científico e do modelo político liberal. E todas as outras funções 

além de escritor desempenhadas por Lobato foram perpassadas por tais noções racistas, 

mesmo que ele tenha adotado outras posturas. Tais teorias o legitimavam, segundo ele, a 

propagá-las em prol do progresso nacional. 

No ano de 1904 Monteiro Lobato bacharela-se em Direito e regressa para a pequena 

Taubaté. Um ano depois ocupa interinamente a promotoria da cidade e, em 1907, é nomeado 

promotor público em Areias (SP). Associa-se, em 1910, a um negócio de estradas de ferro e 

permanece vivendo no interior e nas cidades pequenas da região, escrevendo paralelamente 

para jornais e revistas, como A Tribuna de Santos (SP), Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro 

(RJ) e a Revista Fon-Fon, periódico onde também colaborava com caricaturas e desenhos. 

Traduziu artigos do Weekly Times para o jornal O Estado de São Paulo, e obras da literatura 

universal, enviando também artigos para um jornal de Caçapava. Contudo, era visível a sua 
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insatisfação com a vida que levava e com os negócios que não prosperavam. Conforme 

visualizamos em missiva de 1911, destinada a Godofredo Rangel, aos 29 anos, com a morte 

do Visconde de Tremembé – avô de Lobato –, o escritor torna-se herdeiro da Fazenda 

Buquira, para onde se muda com sua família, transformando-se em fazendeiro e abandonando 

a promotoria em Areias (SP). 

 

Tua carta chegou-me ao voltar eu da missa do sétimo dia da morte de meu 

avô. Faleceu a 27 de ruptura de aneurisma, como se previa. Um grande 

homem, o meu avô, e grande amigo meu. Esse fato vem mudar minha vida. 

Já não volto pra Areias – abandono a carreira. (...) Depois que me casei 

assumi mais propriedades – mulher, filhos, a responsabilidade de pai de 

família. E agora sou proprietário de coisas – casas, terras, fazendas. Mas a 

“nossa agulha” será conservada e continuaremos quandmême a costurar as 

nossas secretas literatices.
25

 

 

Nesse período dedicou-se à modernização da lavoura e à criação. Mas continuou a trocar 

correspondência com seu amigo Godofredo Rangel, onde falavam sempre sobre literatura. 

Mais tarde, de acordo com epístola de 1913, desgostoso com os negócios da fazenda opta por 

explorar comercialmente o Viaduto do Chá, na cidade de São Paulo, em parceria com Ricardo 

Gonçalves
26

. 

 

Estou associado ao Ricardo num negócio que se sair nos enriquecerá a 

ambos. Mandar-te-ei os recortes dos jornais, quando for tempo. Imagine que 

é substituir o atual Viaduto do Chá por um monumental viaduto habitável, 

com casas dos dois lados – uma rua suspensa!.
27

 

 

 O novo surto empreendedor, no entanto, não o fez abandonar a veia literária. Em 1916 

passou a colaborar com a Revista do Brasil. Tal revista surgiu como ideia na redação do jornal 

O Estado de São Paulo, tendo como idealizador responsável Júlio de Mesquita. Tinha o 

objetivo inicial de discutir o futuro do Brasil no período da Primeira Guerra Mundial.
28

 Entre 

seus colaboradores estiveram grandes nomes como Olavo Bilac, Mário de Andrade e 

Monteiro Lobato. Em cartas, respectivamente, dos anos de 1915 e 1916, afere-se a animação 

de Lobato ao apresentar ao amigo Rangel a ideia da revista e, posteriormente, ao falar da 

atividade que passou a exercer de colaborador do periódico. 
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A Revista do Brasil aparece em janeiro e pelos modos vai ser coisa de pegar, 

como tudo que brotar do Estado, empresa sólida e rizomática. Razão para 

aderirmos.
29

 

 

Já viste a Revista do Brasil? É caso de tomares uma assinatura. Nasceu de 

boa estirpe, está bem aleitada pelo Estado, é a única nesse gênero em todo o 

país – e é nossa.
30

 

 

Assim, observamos o interesse de Lobato em discursar em um veículo bem publicitado como 

a Revista do Brasil, contando com o respaldo do jornal O Estado de São Paulo, e com a 

colaboração de muitos intelectuais importantes da época. Posteriormente, decidindo 

estabelecer-se em São Paulo com sua família, vende a Fazenda Buquira e com o lucro da 

venda compra a Revista do Brasil, transferindo-se com sua família para São Paulo e 

editorando oficialmente a revista em 1918. O fato da compra da Revista do Brasil é 

importante porque é nesse momento que o autor passa da categoria de mero interlocutor em 

jornais da época e se torna verdadeiramente um editor gráfico, atuando para que cada vez 

mais suas atividades de tradutor e escritor também lograssem êxito. Então, o literato pôde 

construir uma veiculação de comunicação segundo seus paradigmas e que atendesse as suas 

vontades e demandas.  

Apesar de o ano de 1918 ser um marco para a estabilização de Lobato como jornalista 

e editor em São Paulo, sua fama não se desenvolve a partir daí. Antes mesmo de 1918, mais 

precisamente em 1914, Monteiro Lobato já colaborava com jornais de grande expressividade 

paulista, como o jornal O Estado de São Paulo. Em carta de 1914 a Rangel ele interpela ao 

intelectual que lhe mande seu livro com vistas a publicação. 

 

Quanto aos Legionários, se esse romance ainda não foi publicado a culpa é 

só tua Rangel, que recorres a estranhos em vez de à prata da casa. Manda-me 

isso, que tenho elementos para fazer que saia num dos diários de São Paulo, 

Estado, Correio, Comércio.
31

 

 

Expressando como podemos ver na carta acima, como Lobato já estava bem entranhado no 

mundo editorial da época e já era bem relacionado, podendo indicar e articular publicações. O 

jornal O Estado de São Paulo foi de certo modo o grande responsável por lançar Lobato 

nacionalmente e oferecer espaço para este suscitar grandes polêmicas. Cartas do ano de 1915 

evidenciam o prisma da conveniência para o autor em publicar a partir do jornal O Estado de 

São Paulo. 
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“Meu hábito em tudo é pôr de lado métodos e seguir as intuições da veneta. 

Acho a veneta algo muito sério e misterioso, Rangel. É como se uma força 

dentro de nós cochichasse. Talvez tenhas razão em criticar a ortodoxia do 

Estado, mas cumpre ter em mente que é o único que possui tiragem – 

quarenta mil exemplares, com provavelmente cem mil leitores. É das nossas 

escadas regionais a de mais degraus e a mais sólida.
32

 

 

Dizes bem quanto à disseminação do nome por intermédio de outras folhas. 

Isto é como eleitorado. Escrevendo no Estado, consigo um corpo de oitenta 

mil leitores, dada a circulação de quarenta mil do jornal e atribuindo a média 

de dois leitores para cada exemplar. Ora, se me introduzir num jornal do Rio 

de tiragem equivalente, já consigo dobrar o meu eleitorado. Ser lido por 

duzentas mil pessoas é ir gravando o nome – e isso ajuda.
33

 

 

Então, observa-se que Lobato de certa forma planejava sua ascensão intelectual, queria se 

estabilizar no meio e solidificar seu nome. O veículo utilizado era o jornal O Estado de São 

Paulo, visto como uma das melhores “escadas regionais”, onde ele buscava através da 

circulação deste periódico ser bastante lido e propagado para poder alcançar folhas mais 

importantes no futuro. 

A partir de1914 Lobato publicou uma série de artigos em O Estado de São Paulo, na 

época o jornal era capitaneado por Julio de Mesquita, que também era importante figura do 

Partido Republicano Paulista – PRP
34

. Entre os artigos mais notórios que alavancaram a fama 

de Lobato estão o Velha Praga, que em síntese era um protesto contra as queimadas do Vale 

do Paraíba, e Urupês, também publicado no mesmo jornal. Urupês trouxe à cena o 

personagem Jeca Tatu, levando as tiragens do jornal ao esgotamento em 30 mil exemplares 

entre 1918-1925. A celeuma em torno do Jeca Tatu logo deu o que falar. Jeca Tatu era um 

caipira criado, primeiramente, no artigo Urupês e, posteriormente, no livro de nome 

homônimo lançado pelo autor – que reunia 14 histórias sobre o trabalhador paulista rural. O 

Jeca Tatu foi criado para simbolizar o caboclo brasileiro que vivia esquecido pelo poder 

público, vítima de um Estado ausente no tocante as políticas para os interiores. O personagem 
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era um caipira de barba rala e calcanhares rachados – porque não gostava de usar sapatos -, 

era pobre, ignorante e avesso aos hábitos de higiene da cidade. 

 A relevância da celeuma do Jeca Tatu para a carreira de Lobato no mundo das letras é 

vital, pois foi com ela que ele ganhou evidência no meio jornalístico por sua qualidade 

textual, formulando ele também aí sua ideia que tanto chamou atenção acerca do caboclo 

nacional, pensando o caboclo como uma praga nacional – chamando-o de funesto parasita da 

terra, homem baldio e, inadaptável a civilização - responsabilizando-o assim pelos problemas 

da agricultura. Tempos depois Lobato teve a oportunidade de se retratar e alterar 

completamente a concepção do personagem Jeca Tatu. Então, no bojo das campanhas 

sanitaristas, após 1918, Lobato modifica sua análise do problema, passando a exaltar o Jeca, 

mostrando como ele era bonito nos romances, mas feio na realidade, transformando-o num 

novo símbolo de brasilidade.  

Não por acaso, em 1924 foi criado o personagem radiofônico Jeca Tatuzinho, que 

ensinava noções de higiene e saneamento às crianças, esse era uma versão adaptada do Jeca 

Tatu adulto, voltado para o público infantil. Sua intenção era propalar as qualidades dos 

produtos do Laboratório Fontoura, como o Biotônico. Igualmente, seu contato com as 

pesquisas do Instituto Manguinhos (RJ), principalmente os trabalhos de Belisário Pena e 

Arthur Neiva, fez com que o escritor se engajasse numa campanha pelo saneamento do 

país.
35

Ainda em 1918 no O Estado de São Paulo ele participou e liderou uma campanha em 

prol do saneamento dos sertões, publicando uma série de artigos de natureza sanitarista (a 

discussão acerca do personagem Jeca Tatu será retomada e aprofundada no seu contexto no 

capitulo seguinte). A Sociedade Eugênica de São Paulo
36

 teve grande importância nessa fase. 

Essa sociedade possibilitou o intercâmbio de ideias entre Lobato e outros eugenistas 

paulistanos da época, permitindo com que seus discursos saíssem do campo teórico, e que 

campanhas sanitaristas para os interiores fossem estabelecidas
37

.  

Também a Sociedade permitiu que se afunilassem os vislumbres acerca da sua noção 

higiênico-sanitária e que Lobato se colocasse ao lado de intelectuais como o médico Renato 

Kehl e participasse da Liga Pró-Saneamento. O escritor estava inserido nos núcleos que 

legitimavam o discurso médico, esses espaços eram mais uma oportunidade de visibilidade e 
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propagação das ideias que faziam parte e corroboravam os ideais de seu pensamento político 

social. 

Já consagrado, após os deslanches da Revista do Brasil, ainda em 1918 funda a 

Monteiro Lobato & Cia.
38

 E isso lhe fez atingir cada vez mais a população com seus livros 

próprios e traduzidos, difundindo suas ideias e propagando sua noção política de brasilidade 

que visava, como já foi mencionado, o direcionamento da nação rumo ao desenvolvimento. 

Contudo, pode-se constatar em carta de Lobato a Rangel de 1925, que a empresa gráfica com 

o tempo passou por sérios problemas. 

 

“A situação piora. A Light, que prometera restabelecer a força esse mês, 

avisa hoje que fará nova redução na energia fornecida. Só podemos trabalhar 

agora dois dias por semana! E como a horrenda seca que determinou esta 

calamidade continua, é voz geral que teremos completa supressão de força 

em novembro. (...) Até o recurso de montarmos um motor Diesel falhou; 

depois do assentado faltou-nos água para o resfriamento... (...) Mudar-me 

para a dum rio – para a beira do Amazonas – do Mississipi... Isto de secar à 

moda cearense é horrível.
39

 

 

E em virtude da suspensão de suas atividades por vários meses em função da Revolução de 

1924, da seca que assolou o estado de São Paulo em 1925 culminando no corte de 

fornecimento de energia elétrica, e na política deflacionária do presidente Arthur Bernardes 

(1922-1926) que causou profunda retração do crédito bancário daquele ano, a Monteiro 

Lobato & Cia vai a falência. Após essa derrocada, Monteiro Lobato funda com seu sócio 

Octalles Marcondes Ferreira a Companhia Editora Nacional e muda-se para o Rio de Janeiro 

naquele mesmo ano
40

. O próprio Lobato fala da importância desse momento em sua carta 

endereçada a Godofredo Rangel, em 1925. 

 

Fiz leilão da minha casa em São Paulo e montei outra aqui – rua Professor 

Gabizo, 97. Vida nova, tudo novo. Não quero nada que lembre o passado. 

Quem vive a olhar para o passado é como quem caminha de calcanhares para 

a frente. A nova companhia está fundada e com todas as rodas girando. Eu e 

Octales, só. Primeiro livro dado: o meu Hans Staden. Outros virão. Em três 

ou quatro anos a nossa Cia. Editora Nacional estará maior que o Pão de 

Açúcar – e sólida como ele.
41

 

 

 Podemos constatar que após a publicação do “Velha Praga” no O Estado de São Paulo 

(1914) até o fechamento da Monteiro Lobato & Cia (1925) passaram-se uma década. Esse 
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período de 10 anos pode ser entendido, de certo modo, como um tempo em que Lobato 

amadureceu seu processo de escrita, adotou concepções acerca do que queria enquanto um 

profissional liberal e amadureceu ideais pelas quais lutou durante toda sua carreira. Vê-se que 

os jornais e as revistas paulistas onde colaborou e trabalhou foram de máxima relevância para 

garantir visibilidade a seus textos, proporcionar uma circulação de ideias entre ele e a 

intelectualidade que controlava os meios de comunicação do país, e possibilitar que ele se 

associasse a grupos ideológicos e políticos, na medida em que esses espaços não eram parciais 

em relação a nada.  

Então, amparado por esses instrumentos de informação, o escritor defendia as 

bandeiras a favor da saúde pública e a favor do progresso do país. Portanto, a atividade de 

editor gráfico e tradutor na Monteiro Lobato & Cia - apoiada por outras instituições de 

interesse comuns como o jornal O Estado de São Paulo e como colaborador do próprio O 

Estado de São Paulo, são os principais meios que Lobato usou para difundir suas ideias 

durante sua permanência em solo paulistano. Após 1925 o escritor continua as traduções e 

edições gráficas na Companhia Editora Nacional encerrando suas funções de editor gráfico 

em São Paulo. 

 

1.4 O editor do progresso nas terras cariocas 

 

Ao chegar à capital do Rio de Janeiro, além de atuar com a Companhia Editora 

Nacional, colaborou com os jornais A Manhã – de Mario Rodrigues - e O Jornal – de Assis 

Chateaubriand, escrevendo artigos sobre temáticas sócio-políticas e atuando também como 

colunista.
42

 Os jornais A Manhã e O Jornal foram periódicos que estamparam grandes 

publicações de Lobato. Em missiva do ano 1926 a Godofredo Rangel, Lobato fala da sua 

experiência profissional no Rio. 

 

“Aborreci-me de escrever n’O Jornal por causa da letrinha miúda e dos erros 

de revisão. Passei-me para A Manhã de Mario Rodrigues, que está com a 

maior tiragem do Brasil. Cada número é um estouro de bomba. Mando-te 

alguns artigos.
43

 

 

Ficando notório mais uma vez, o continuo interesse de Lobato em publicar a partir de um 

jornal de boa saída. Desse período de colaboração com os periódicos cariocas surgiram 
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grandes textos que posteriormente originaram importantes obras de Lobato, como Na 

Antevéspera (1933), que pode ser tomada como um ilustrativo de como ele continua, no Rio 

de Janeiro, sua saga pró-higiene e pró-progresso, mesmo que só por algum tempo, de uma 

forma mais tênue.  

Com o subtítulo Reações mentais de um ingênuo o livro Na Antevéspera veio a 

público no ano de 1933 pela Companhia Editora Nacional e reunia 31 artigos estampados 

entre 1925 e 1926 em O Jornal e A Manhã. Abordava temas variados, tendo como mote o fim 

do governo Artur Bernardes e os atos iniciais de Washington Luis. Nesse livro percebemos a 

permanência do autor em temas comuns ao seu pensamento político social como a pobreza e a 

miséria. O artigo de 1926, O pátio dos milagres, é um exemplo claro de suas proposições. 

 

A Suécia chegou à perfeição das colmeias. (...) Países assim tem o defeito 

gravíssimo da insipidez. Lembram a ilha da Perfeição, onde a deusa Calipso 

abrigou Ulisses (...) Esta insulsez da ordem perene foi-me há dias 

confirmada por um turista sueco que desceu do Arlanza para uma rápida 

inspeção a nossa cidade e acabou fixando residência por aqui. – Estou 

maravilhado! – disse-me ele. – Nunca supus que no mundo houvesse uma 

coisa (ele chama ao nosso país de coisa) tão interessante e pitoresca! 

Começa pela perfeição de raças. Lá nós somos vítimas da perfeição étnica. 

(...) O processo da assistência ao inválido, que em má hora a Suécia adotou, 

deu cabo do mendigo por lá, com grave dano do pitoresco das nossas ruas. 

(...) Vossos governos e vossas leis com muita sabedoria impedem que o 

Brasil vire uma Suécia, uma Suíça (...) Nesse ponto o meu sueco 

interrompeu-se e, num enlevo da alma, caiu em êxtase diante dum cul-de-

jatte de terceira ordem (...) Um orgulho imenso encheu-me a alma. (...) Isto 

não é nada – disse-lhe eu com paternal superioridade. – Temos muita coisa 

melhor. Temos cinqüenta mil morféticos admiráveis! – Cinquenta mil? – 

exclamou o sueco num assombro, mordendo os lábios de inveja. – Nós lá 

tínhamos um, mas morreu...
44

 

 

Observa-se que com mordacidade Lobato expressa através da criação do personagem sueco 

todo um discurso pautado em um problema social que para ele era a pobreza social. Nesse 

fragmento, a mendicância representa para o escritor como a população era feia, pobre e 

esquecida, mesmo em espaços urbanos. Também, em como na feiúra e deficiência da 

população (aleijados e doentes de lepra) parte desse atraso era explicado e, como modelos de 

países socialmente desenvolvidos e suas práticas de supressão da pobreza lhe agradavam. 

Sendo a Suécia e a Suíça casos evidentes.  

Outro artigo em que podemos aferir isso é o artigo País de Tavolagem (1926), Lobato 

expunha que o grande mal e a causa de todos os males do país era a pobreza da população. 
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Segundo Lobato, a solução para a pobreza no Brasil encontrava-se na instrução e na higiene, 

conquistada por meio do desenvolvimento econômico.  

 

O Brasil é pobre: e, tirante as poucas regiões em que as possibilidades 

naturais foram realizadas, é paupérrimo. E por ser pobre não consegue 

resolver nenhum dos seus problemas elementares. Nada mais elementar que 

a instrução e a higiene. Se o Brasil é analfabeto e doente, conseqüência é 

isso exclusivamente de sua pobreza. Nas zonas que se vão enriquecendo, a 

instrução cresce por si, automaticamente, e o índice da saúde avulta. Tomai 

um analfabeto do interior, doente de opilação. Instruí-o e curaí-o. Depois 

largai dele, deixando-o entregue a si mesmo. Esse homem, vítima da 

pobreza, recairá em estado de doença: seus filhos, por falta de recursos, 

recairão no analfabetismo. A solução do seu caso falhou porque foi uma 

solução direta – e só as soluções indiretas resultam eficazes. (...) Evidente, 

pois, que só uma solução existe para todos os problemas nacionais: a 

indireta, a solução econômica. Só a riqueza traz instrução e saúde, como só 

ela traz ordem, moralidade, boa política, justiça. “Enriqueci-vos!”deve ser a 

senha dos nossos estadistas.
45

 

 

E como, segundo ele, como se deveria enriquecer? Como o Estado deveria se colocar? 

Para isso o Estado deveria atuar em uma frente que conseguisse estabilizar a moeda. 

 

Este acúmulo, sedimentação que é, só se opera quando há estabilidade. Em 

águas agitadas não se formam depósitos. Estabilidade na ordem econômica 

pela ausência de oscilações dos valores. Um país eternamente convulsionado 

pelas revoltas não pode enriquecer: a guerra desfaz. Também não pode 

enriquecer um país eternamente convulsionado pelas bruscas oscilações dos 

valores: a crise desfaz. Um país nessas condições passa a vida num trabalho 

de Sísifo, a fazer e a desfazer – permanecendo na desordem e na pobreza. O 

dever número 1 dos estadistas é pois criar condições adequadas ao 

enriquecimento do país, caminho único que leva à boa ordem social, à 

cultura, à higidez. Mas como pode o Estado criar estas condições se tudo 

depende da operosidade dos indivíduos? Da maneira mais simples: não 

criando obstáculos a essa operosidade. Os grandes homens do Estado, não 

são os que reformam: são os que tiram do caminho os embaraços que a má-

fé, o espírito de parasitismo e a estupidez embaraçam os movimentos do 

povo. Logo, está nas mãos dos homens de governo promover ou retardar o 

progresso de uma nação.
46

 

 

Com esse artigo ele sintetizou uma teoria própria acerca das medidas necessárias para gerir 

riqueza e progresso para a nação, onde nele podemos ver recorrentes saídas sempre oferecidas 

por ele como: higiene, instrução voltada para o combate ao analfabetismo e, medidas eficazes 

de policiamento por parte do Estado para que o progresso deslanchasse. Tudo isso como parte 

do projeto defendido por ele, continuando a emiti-lo através dos jornais cariocas. 
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A atividade de colunista e critico de arte, na fase jornalística do Rio, pode ser 

observada também em Na Antevéspera, onde Lobato desvela toda sua simpatia a Plínio 

Salgado e ao seu livro O Estrangeiro, registrada no artigo Forças Novas (1926). 

 

Todo o livro de Plínio Salgado é uma inaudita riqueza de novidades 

bárbaras, sem metro, sem verniz, sem lixa acadêmica – só força, a força 

pura, ainda não enfiada em fios de cobre, das grandes cataratas brutas. Não 

cabe nesta página o muito que há a dizer de livro tão forte e novo. Nela 

fique, pois, apenas, um brado de entusiasmo pelo algo nuevo que vem de 

revelar-se ao país. Já tardava que São Paulo, terra de prodígios, desde de sua 

uberdade mental tão saboroso fruto. Plínio Salgado é uma força nova com a 

qual o país tem que contar.
47

 

 

Essa função de colunista pode ser superficialmente entendida como uma “rasgação de sedas” 

feitas por Lobato a colegas literatos, e era! Mas ela além da função de insuflar egos e a 

vaidade intelectual destes, visava fazer a propaganda dessas obras, provocando o interesse da 

população sobre as publicações, não esquecendo a maestria que Lobato possuía para editar e 

distribuir livros. O inverso também era feito com ele, logo que algum trabalho seu ia ser 

publicado no jornal em alguma série de crônicas ou artigos, colegas se colocavam para 

enaltecer seus textos. Agrippino Grieco é um dos jornalistas que se colocou nesta função 

durante um tempo. Este fez 5 crônicas onde elogiava a futura publicação de O Choque das 

Raças ou O Presidente Negro que seria feita no jornal A Manhã, de autoria de Lobato. O 

Choque das Raças foi tempos depois publicado em forma de folhetim, entre 5 de setembro e 1 

de outubro de 1926, alcançando razoável público leitor.
48

 

Em 1927 é nomeado adido comercial brasileiro deixando o Rio e mudando-se para 

Nova York. Essa mudança se reflete nas intenções editorias de Lobato, procurando 

representar a indústria brasileira fora do país e almejando fundar no mercado editorial 

americano a Tupy Publishing Company, revelando isso a influência que Lobato já possuía no 

cenário industrial gráfico brasileiro. O cargo foi conquistado através de carta em que o 

escritor enviou ao recém empossado presidente da república Washington Luís, onde defendeu 

os interesses da indústria editorial nacional. E no ano de 1927 passou a ocupar a função de 

Adido Comercial em Nova Iorque (NY) do governo Washington Luís (1926-1930) por dois 

anos, passando a residir nos Estados Unidos da América. 
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Paralelo a vida jornalística já desenvolvia obras destinadas ao público infantil. Sua 

primeira obra, A Menina do Narizinho Arrebitado foi publicada em 1920. A partir disso, 

passou toda a década de 1920 e 1930 escrevendo e publicando suas obras infantis que só 

deixaram de ser produzidas nos fins da década de 1940. Suas obras infantis se passavam no 

Sítio do Picapau Amarelo, um sítio no interior do Brasil, tendo como uma das personagens a 

senhora dona da fazenda Dona Benta, seus netos Narizinho e Pedrinho e a negra – assim 

chamada pelo autor - Tia Nastácia. Esses personagens foram complementados por entidades 

criadas ou animadas pela imaginação das crianças na história: a boneca irreverente Emília, o 

aristocrático boneco de sabugo de milho Visconde de Sabugosa, a vaca Mocha, o 

burroConselheiro, o porcoRabicó e o rinoceronteQuindim. 

A expressividade da saga do Sítio do Picapau Amarelo ganhou grande fama por essa 

também ter sido televisionada a partir da década de 1950. Os livros infantis de Monteiro 

Lobato foram transformados em cinco séries de televisão de bastante sucesso. A primeira 

delas, na TV Tupi de São Paulo, foi exibida de 3 de junho de 1952 a 1962, ao vivo, pois não 

havia ainda o videotape. Essa foi adaptada pela escritora Tatiana Belinky, sendo a mais fiel ao 

original de todas as adaptações para a televisão. Em 1957, a TV Tupi do Rio de Janeiro 

também transmitiu um Programa Sítio do Picapau Amarelo, diferente do programa paulista, 

pois não havia, na época, transmissão em rede nacional, nem transmissão de imagens via 

tronco de micro-ondas. A segunda série foi ao ar pela TV Cultura de São Paulo, em 1964, e a 

terceira, pela Rede Bandeirantes, em 1967. A quarta série foi exibida na Rede Globo, 

de 1977 a 1986, é considerada como a de maior repercussão e sucesso. Também na Rede 

Globo foi ao ar em 2001 a quinta série que durou até o ano de 2007
49

. Além de larga 

publicação de livros infantis Lobato também assinou autoria de duas expressivas obras 

literárias de cunho adulto que foram Negrinha e O Presidente Negro, concedendo certa 

notoriedade ao escritor.   

Em síntese, desde seu despontar público como escritor em 1914 observamos que os 

jornais, as revistas, as atividades de editor gráfico e adido comercial, foram veículos que 

ofereceram oportunidades para Monteiro Lobato se posicionar diante das questões prementes 

de seu tempo e divulgar seus projetos para a nação através de sua literatura. Sua atuação como 

literato possibilitou um estreito diálogo com a intelectualidade da época mas também com o 

público que lia seus escritos,  servindo, na maioria das vezes, a sua literatura e seus escritos de 
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cunho jornalístico como uma forma também de dialogar e pressionar o Estado brasileiro - 

como veremos nos próximos capítulos. 
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2 O VESTIR-SE DE UM PENSAMENTO: LITERATURA E SAÚDE PÚBLICA  

 

 

 Quando Monteiro Lobato formulou seu pensamento político social e apresentou suas 

ideias nacionalmente, já se havia instituído no Brasil um contexto intelectual que buscava 

solucionar a questão da identidade nacional e esse contexto muito influenciou o autor. Então 

como a literatura de Lobato expressa suas posições políticas e sociais em relação ao Brasil? E 

como se comporta seus posicionamentos em relação as teorias raciais e a eugenia? 

Para Thomas Skidmore
50

, o Brasil começou a discutir mais fortemente a raça e a 

nacionalidade a partir do contexto da Guerra do Paraguai, do abolicionismo brasileiro e do 

processo de imigração européia. Discutia-se entre os meios intelectuais se a nova República 

brasileira era viável por ser formada por uma população majoritariamente negra e mestiça
51

.   

As discussões do movimento abolicionista incitaram bastante a discussão racial. O 

pensamento abolicionista nasceu no liberalismo europeu do séc. XIX, que acompanhou a 

Revolução Industrial, a urbanização acelerada e o crescimento econômico. Essas mudanças 

ocorreram graças às aplicações da ciência e da tecnologia. No Brasil, o liberalismo é resultado 

de várias tendências intelectuais e os brasileiros passaram a aplicar tais novas ideias liberais 

no contexto social brasileiro. Assim, ao passo que as potências europeias avançaram 

economicamente e politicamente consolidando seu poder de dominação sobre boa parte do 

mundo, os teóricos europeus justificam tal sucesso a partir de fórmulas e razões científicas 

deterministas.
52

Foram essas ideias liberais que justificaram a autoridade intelectual da 

Europa.  

 

Em resumo os europeus do Norte eram raças superiores e gozavam do clima 

“ideal”. O que, por certo, implicava em admitir, implicitamente, que raças 

mais escuras ou climas tropicais nunca seriam capazes de produzir 

civilizações comparativamente evoluídas. Alguns escritores excluíram, de 

maneira explícita, a viabilidade civilizadora em áreas carentes das referidas 

condições européias.
53
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Esse campo teórico determinista foi, inicialmente, importado da Europa e adaptado para a 

América Latina. A intelectualidade brasileira lia estudiosos como Henry Thomas Buckle, 

Arthur de Gobineau, José Iginieros, Louis Couty e Louis Agassiz. Mais precisamente, o 

determinismo racial grassou no Brasil por volta dos anos de 1870 e ganhou adeptos como 

Silvio Romero. Com a leitura do racismo científico aplicado à realidade identitária nacional, 

as respostas para o contexto que o país atravessava eram dadas através de um discurso que 

pautava uma nacionalidade inviável. Como pontua Skidmore: “partia-se da presunção de que 

o Brasil deveria “aprimorar-se” eugenicamente”, para só então se tornar viável.
54

 

Nesse sentido de melhoramento racial houve a partir de 1870 tentativas de imigração 

européia e asiática, sendo sempre discutida pelas partes das correntes raciais a pertinência 

dessas ações. Após a chegada das teorias raciais no Brasil e da abolição da escravatura, houve 

em 1910 novas mobilizações pela busca de um novo nacionalismo e o conceito da raça foi 

reformulado. Se antes a Guerra do Paraguai serviu como o primeiro mote para discussões 

sobre a raça no Brasil, em finais do século XIX, com a chegada do século XX e com a crise 

européia ocasionada pela I Guerra Mundial, a intelectualidade brasileira se voltou para a 

atitude de repensar o Brasil a partir dele mesmo. A 1ª Grande Guerra colocou em evidencia a 

relevância de uma nova mobilização nacional. Então, observando exemplos de mobilização 

das nações européias para obter o máximo esforço da Guerra, o estímulo ao nacionalismo 

brasileiro foi provocado.   

Nesse rompante mobilizador, reformadores da saúde pública, da agricultura, da 

educação e política industrial utilizavam tal discurso mobilizador nacionalista para insistir por 

esforços em cada setor. Entretanto, ainda fazendo uso de caracteres sociais darwinistas em tais 

debates, ou seja, a discussão determinista científica permanecia, só que voltada para a 

perspectiva nacional a partir dela mesma. Para a intelectualidade brasileira a guerra européia 

constatou que o mundo era uma selva e que somente os mais fortes sobreviveriam.
55

 

Começou-se, então, a defender nos meios intelectuais um ideal de raça brasileira, uma raça 

que alcançaria um alto padrão através do branqueamento.
56

 Dessas formas de entendimento 

surgiu, segundo Castro, durante o primeiro período republicano, mais particularmente depois 

da primeira grande guerra, uma produção literária e sociológica que se tornou enfaticamente 
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nacionalista no que tange as medidas de salvação do Brasil, voltando-se para a tarefa de 

construção da identidade nacional.
57

 

Havia no Brasil duas correntes de pensamento nacionalista: 

 

Uma sonhava com um Brasil “moderno” e atraía intelectuais que viam no 

crescimento e progresso das cidades brasileiras os sinais da conquista da 

civilização. A outra corrente preocupava-se em recuperar no interior do país 

as raízes da nacionalidade, e buscava integrar o sertanejo ao projeto de 

construção nacional.
58

 

 

Vê-se que a primeira corrente se constituiu de princípios contraditórios. Preocupava-se em 

superar o atraso e modernizar o país. Porém, para essa corrente nacionalista o Brasil moderno 

significava um país europeizado. Somente com a imigração européia poderia limpar os 

brasileiros da nódoa escravocrata e dos efeitos perniciosos da miscigenação. Foi no início do 

período republicano que o sertão fez sua aparição no cenário da vida brasileira. O livro Os 

Sertões, de Euclides da Cunha, provocou forte impacto junto aos círculos intelectuais 

europeizados das cidades brasileiras. Iniciando-se, assim, uma reação ao “sibaritismo 

intelectual” daqueles círculos. Como afirma o autor, “Era o resgate dos sertões e do sertanejo 

que se impunha como tarefa de construção da nação. É nesse sentido – da busca, no sertão, 

das raízes da nacionalidade – que o passado não nos condenava, mas antes nos redimia.” 
59

 

Desse modo, o isolamento social e esquecimento do indivíduo sertanejo foram traduzidos para 

o âmbito das letras por Monteiro Lobato e outros intelectuais como Vicente Licínio Cardoso e 

Alberto Torres.  

Entre esses, apenas Lobato sofreu influência da ideia do sanitarismo. Monteiro Lobato 

aliou-se à disposição da corrente ruralista e nacionalista de resgatar os sertões do ostracismo, 

criando junto às elites um campo de ideias para a difusão do sanitarismo.
60

 É desse lugar que 

Lobato se posicionou, refletindo as demandas e desejos dessa sociedade, composta por 

intelectuais que buscavam achar no Brasil a chave para a solução da questão da identidade 

nacional. Absorvendo discursos raciais científicos, eugênicos, práticas higienistas, em um 

diálogo constante com o Estado nacional. 
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2.1 O Brasil é uma Jecatatuasia 

 

 Monteiro Lobato é um caso exemplar dos intelectuais que passaram a pregar 

mobilizações reformadoras, mas não se dispuseram ao exercício de examinar a população 

mobilizável do país, levando com isso, ao comum hábito de pensar mais de uma vez sobre a 

matéria-prima racial que lhe cumpria trabalhar. Sobretudo, encontrava nos interiores, um 

povo pobre, subnutrido, analfabeto e doente.  

Como foi visto no capítulo anterior, Lobato granjeou sucesso nacionalmente a partir 

de sua série de crônicas que começou a ser lançada em 1914, iniciando-se ai sua análise sobre 

os interiores e sobre esse “caboclismo” que, na sua visão, era particular e esquecido pelo 

Estado. O artigo que inaugura essa fase é Velha Praga e, até 1918, publica Urupês,  reunião de 

todas as 14 crônicas escritas entre 1914 e 1918. Em Urupês o que se pauta é a vida cotidiana e 

mundana do caboclo através de seus costumes, crenças e tradições. Em 1915, em epistola ao 

intelectual mineiro Godofredo Rangel, amigo pessoal de Lobato, o escritor afirma sua ideia 

acerca do brasileiro. 

 

“Diz uma grande verdade de que eu andava suspeitando às escondidas – que 

somos todos uns Jecas Tatus. Pura verdade. Com mais ou menos letras, no 

comércio como na indústria, paulistas, mineiros ou cearenses, somos todos 

uns irredutíveis Jecas. O Brasil é uma Jecatatuasia de oito milhões de 

quilômetros quadrados”.
61

 

 

Chamando com isso atenção que o Brasil era em sua maioria interiorana como o personagem 

Jeca Tatu criado por ele. Desse modo, na proposta de análise dos interiores que se enquadrava 

o autor, ele estava conclamando que se olhasse para tais espaços geográficos brasileiros e que 

se atentasse para aqueles indivíduos. Em Urupês encontramos muitas descrições do que seria 

um Jeca e de como eles sobreviviam, indivíduos que para ele compunham a nacionalidade 

brasileira. 

 

 “Este funesto parasita da terra é o caboclo, espécie de homem baldio, 

seminômade, inadaptável à civilização, mas que vive à beira dela nas zonas 

fronteiriças da penumbra. À medida que o progresso vem chegando... ele 

refulgindo em silêncio, com o seu cachorro, o seu pilão (...) de modo à 

sempre se conservar fronteiriço, mudo e sorna. Encoscorado numa rotina de 

pedra, recua para não se adaptar (...) caboclo é uma quantidade negativa”.
62
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Conforme observamos no excerto, o caboclo criado por Lobato era a causa da inviabilização 

do progresso campesino, onde esse é retratado como uma praga causadora de atrasos. Praga 

que se reproduzia e, ao passo que destruía um espaço, migrava pra outro. Ao mesmo tempo 

inadaptável para um padrão civilizacional instituído pela intelectualidade. Assim, esses Jecas 

Tatus eram também indivíduos que se não faziam parte dessa vida socialmente civilizada 

viviam a espreita dos seus limites, nas zonas fronteiriças da penumbra, causando problemas 

aos ditos civilizados. Penumbra que quer dizer a escuridão e o ostracismo social e cultural, 

que para Lobato pode ser apreendido pelo modo como esses caboclos viviam, comiam, 

pensavam e sentiam a vida. 

 

O mobiliário cerebral de Jéca, á parte o suculento recheio de superstições, 

vale o do casebre. O banquinho de três pés, as cuias, os ganchos de toucinho, 

as gamelas, tudo se reedita dentro de seus miolos sob a forma de ideias: são 

as noções praticas da vida, que recebeu do pai e sem mudança transmitirá 

aos seus filhos. (...) O sentimento de pátria lhe é desconhecido. Não tem 

sequer a noção do país em que vive. Sabe que o mundo é grande, que há 

sempre terras para diante, que muito longe está a Corte com os graúdos e 

mais distante a Bahia, donde vêm baianos pernósticos e côcos.
63

 

 

Ou seja, mudos, sempre acocorados, apáticos e primitivos. Para Lobato tais indivíduos não 

estavam adequados para o perfil identitário de brasilidade que ele e outros reformadores 

queriam construir para o Brasil. 

Com base nas observações do Monteiro Lobato fazendeiro podemos ver que este 

transportou para a literatura suas insatisfações e desgostos em relação ao homem do campo. 

Em carta a Godofredo Rangel de 1912, capta-se a criação do Jeca ainda no período em que 

Lobato era apenas um latifundiário e colaborador de jornais. 

 

Já te expus minha teoria do caboclo, como piolho da terra, o Porrigo 

decalvans das terras virgens? Ando a pensar em coisas com base nessa 

teoria, um livro profundamente nacional, sem laivos nem sequer remotos de 

qualquer influência européia.
64

 

 

Ou ainda na intenção de criar um prisma literário que explicasse os problemas nacionais livre 

de soluções estrangeiras e que captasse o país como ele era segundo sua concepção e leitura 

do caboclo da terra. Tal intenção literária, e a vontade de exprimir isso, também podem ser 
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corroboradas em carta de 1914 dedicada a Rangel, época em que o caboclo já havia sido 

lançado nacionalmente. 

 

Quantos elementos cá na roça encontro para uma arte nova! Quantos filões! 

E muito naturalmente eu gesto coisas, ou deixo que se gestem dentro de mim 

num processo inconsciente, que é o melhor: gesto uma obra literária Rangel, 

que, realizada, será algo nuevo neste país vítima duma coisa: entre os olhos 

dos brasileiros cultos e as coisas da terra há um maldito prisma que 

desnatura as realidades. E há o francês, o maldito macaqueamento do 

francês.
65

 

 

Assim, Lobato se apresenta como o revelador de uma ótica que era antes ofuscada pelos 

interesses em temáticas literárias afrancesadas, ou seja, temáticas sempre estrangeiras que 

pensavam heróis nacionais por meio de figuras como índios, deixando temáticas nacionais 

como a do caboclismo esquecidas.  

Monteiro Lobato plantou, dessa forma, a semente do Jeca Tatu. Personagem que nas 

crônicas de Urupês perde o aspecto do caboclo romântico e se transforma no anti-herói, o 

caboclo “preguiçoso”, “piolho da terra”, que vive de cócoras sem vocação pra nada. 

Observemos o trecho de Urupês: 

 

Porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, 

formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o 

aborígene de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de 

evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de pé.
66

 

 

Resultado da mistura entre o homem branco e o indígena, o caboclo seria para o literato a pior 

variação das raças que compunham a nacionalidade brasileira. Caracterizava dessa forma o 

homem do campo como inapto a qualquer tipo de progresso, franzino, amarelo, que 

provocava as queimadas, a morte dos animais e possuía baixa produção. O sistema de ideias 

presente em Urupês fez com que no senso burguês se criasse notoriedade e, artistas e políticos 

olhassem para tal questão, passando estes a defender o sentimento nacional que a figura do 

Jeca Tatu construiu. Duras críticas sofreu Monteiro Lobato por essa representação do caipira 

brasileiro. Foi acusado por muitos de envilecer o brasileiro e, ao mesmo tempo, de generalizar 

um problema paulista para o contexto nacional.
67

 

Ressalta-se que parte da crítica sofrida por Lobato se deu em virtude do autor se 

enquadrar em uma perspectiva de escrita que colocava o brasileiro sob a ótica do realismo. 
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Nesse período crescia um forte movimento literário chamado de modernista, que se institui 

com o tempo e que combatia visões acerca do caboclo nacional como as de Lobato. 

Instauram-se ai duas formas de pensar o caboclo: a modernista, que combatia o realismo por 

seus valores tidos como retrógrados, como o cientificismo, fazendo oposição ao tipo de 

caboclo formulado por Lobato - por meio da criação do personagem Jeca Mulato (1915) de 

Menotti Del Picchia. Assim, o Jeca Tatu de Lobato é substituído pela visão ufanista de 

autores modernos como Idelfonso Albano (Mane Xique Xique) e o já citado Picchia.
68

 

Mesmo com toda polêmica e uma existente oposição ao caboclo de Lobato pelos 

modernistas, o primeiro momento do personagem Jeca Tatu teve sua repercussão ampliada 

por ter sido comentado por Rui Barbosa, até então candidato a Presidência da República. Rui 

Barbosa (1849-1923) foi um político, jurista, orador, filólogo, tradutor, escritor e diplomata 

brasileiro. Candidatou-se duas vezes a Presidência da República e, em 1919 concorrendo com 

o candidato da oposição Epitácio Pessoa perde as eleições. Apesar de não obter vitórias nas 

eleições que concorreu, Rui Barbosa foi um intelectual de grande prestigio de sua época. 

Participou como um dos organizadores da República e como co-autor da constituição da 

República, ao lado de intelectuais como Prudente de Morais. Atuou na defesa do federalismo, 

do abolicionismo e empreendeu Campanha Civilista contra o candidato Hermes da Fonseca, 

além de ter sido delegado do Brasil na II Conferência da Paz em Haia (1907). Em 1918  

apropriou-se do retrato do Jeca feito por Monteiro Lobato chamando o Jeca “atípico” e usou 

essa sentença dada por Lobato, de falência do campo, para ressaltar o descaso do governo em 

melhorar as condições socioeconômicas do povo brasileiro. 

 

O discurso do Rui foi um pé de vento que deu nos Urupês. Não ficou um 

para remédio, dos sete mil! Estou apressando a Quarta edição, que irá do 

oitavo ao décimo segundo milheiro. Tiro-as agora aos quatro mil. E isto 

antes de um ano, hein? O livro assanhou a taba – e agora, com o discurso do 

Cacique-Mor, vai subir que nem foguete.
69
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Com o trecho da carta acima podemos ver a euforia de Lobato com o discurso apologético de 

Rui Barbosa ao Jeca que impulsionou as suas vendas. Assim, o intitulado cacique-mor (Rui 

Barbosa) por Lobato serviu de vetor para inflamar a discussão e propagar a polêmica do Jeca, 

concedendo ao mesmo tempo legitimidade ao discurso lobatiano, por em seu discurso Rui 

Barbosa fazer a defesa dos indivíduos dos interiores. 

  Igualmente os levantamentos médicos de Osvaldo Cruz publicados em 1916 foram 

importantes para constatar que a população brasileira era mesmo esquecida pelo Estado e 

doente necessitando de cuidados médicos. Isso possibilitou que postulados da medicina social 

que afirmavam que os problemas maiores da saúde pública não eram restritos em pequenas 

áreas, também revelassem que o caboclo sofria daquela forma não por fatores climatológicos 

e da raça, mas sim, pela indefesa das doenças. Provando, assim, que o homem do interior era 

um ambulante do descaso e de todas as doenças possíveis e da subnutrição.  Estabelece-se ai 

uma luta pela melhoria em duas frentes, mas ambas fizeram a questão sanitária relevante. O 

relatório de Pena-Neiva foi publicado em um jornal específico em 1918, no mesmo ano da 

publicação de Urupês e galgou enorme publicidade. Esse fato fez com que as críticas a Lobato 

aumentassem e políticos e editorialistas passaram a condenar os excessos do retrato do Jeca 

Tatu, fazendo com que a questão de saúde pública ficasse mais evidente para a população.
70

 

 Ao lado dos reformistas da saúde pública, Monteiro Lobato dialogou com a política do 

Estado brasileiro na década de 1910, à medida que suas ideias sobre o político e social 

influenciaram congressistas de mentalidades reformadoras a defenderem a causa sanitarista. O 

presidente Venceslau Brás (1914-1918) se viu pressionado a criar o Serviço de Profilaxia 

Rural, em 1918. Sendo criada mais tarde a Liga Pró-Saneamento do Brasil com o intuito de 

fomentar ainda mais a campanha. Percebendo a pertinência e a razão do pensamento da saúde 

pública, Lobato adapta seu projeto as teses de saneamento, reelaborando sua concepção do 

Jeca, ou seja, do caboclo brasileiro – passa ter como referência os estudos e o livro, O 

Saneamento do Brasil, de Belisário Pena. A reformulação do Jeca Tatu de acordo com o 

molde sanitarista fica bem evidente, conforme observamos na figura abaixo, na utilização do 

personagem como símbolo do Laboratório Fontoura.  
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Figura 3 - Almanaque do Biotônico, ilustração de J. U. Campos. 1935, p.4. 

 

                      

Fonte: http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/ 

 

Os males do caboclo passam a ter remédio. Jeca Tatu deixaria de ser preguiçoso e indolente, 

passando a ser um indivíduo reformulado, livre então da opilação que lhe acometia. 

Cabe aqui uma indagação, qual verdadeiramente o contexto teórico da reavaliação do 

caboclo brasileiro feita por Lobato no que remete ao campo da medicina social, higiene e 

eugenia? As ideias eugenistas e higienistas eram as que ofereciam oportunas saídas para tal 

intelectualidade. Formulada por Francis Galton, a eugenia é um conjunto de ideais e práticas 

relativas a um melhoramento da raça humana, tal proposição granjeou sucesso no Brasil nas 

três primeiras décadas do século XX. As ideias eugenistas no Brasil se viabilizaram através da 

organização de um movimento eugênico, composto por médicos e intelectuais que tinham por 

objetivo sanar a sociedade pessoas que apresentassem determinadas enfermidades ou 

características consideradas indesejadas, tais como doenças mentais e impulsos criminosos.
71

 

Nota-se que em tal contexto “é, sobretudo, nos limites tênues entre Educação/ Psicologia/ 

Saúde que as ideias higienistas e eugenistas encontram seu elixir da juventude.” 
72

 Evidencia-

se que o movimento eugenista e higienista não eram populares e não foram gerados em seio 

popular. Faziam parte deles médicos, em sua maioria, e a considerar os padrões da época, 
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grandes intelectuais. Tais movimentos institucionalizam-se através da Sociedade Eugênica de 

São Paulo, fundada em 1917, pelo médico Renato Kehl, sob o patrocínio do então diretor da 

Faculdade de Medicina de São Paulo, prof. Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho.
73

 Em 1923 foi 

fundada a Sociedade Brasileira de Higiene e, entre 1923 a 1947, teve grande importância a 

Liga Brasileira de Higiene Mental.
74

 

Entretanto, saneamento, higiene e eugenia estavam muito próximas e se confundiam 

dentro do projeto mais geral de progresso do país.
75

 A higiene e o saneamento buscavam 

melhorar as condições do meio e indivíduos e a eugenia – intermediária entre a higiene social 

e a medicina prática - favorecia os esforços de tendência seletiva, se esforçando para 

multiplicar os indivíduos bem dotados ou eugenizados.
76

 Assim, pode-se pensar a higiene 

como um desdobramento da medicina social e eugenia. Constituídos em construções 

históricas e condições teóricas diferentes os movimentos eugenistas e higienistas se 

aproximaram nas primeiras décadas republicanas por suas preocupações em transformar o 

Brasil em uma grande nação. Exemplificando, após 1928 a Liga Brasileira de Higiene Mental 

reestruturou seu estatuto para viabilizar seus objetivos - ou seja, seu alvo para o individuo 

normal e não para o doente – passa a ser a prevenção e não a cura.   Assumindo o projeto 

eugênico da época, intensificando a intervenção em meios escolares, profissionais e sociais 

em geral, lançando mão de todos os recursos disponíveis, tais como palestras radiofônicas e 

nas escolas, artigos na imprensa comum (Revista do Brasil) e especializada (Gazeta Médica e 

Folha Médica), campanhas e publicações de uma revista própria (Archivos Brasileiros de 

Higiene Mental).
77

 

Em 1918 Lobato publicou uma série de artigos defendendo que se efetuasse uma 

brigada contra as doenças e um esforço educacional para possibilitar ao sertanejo a 

recuperação necessária. O autor também realizou discursos a favor dos estudos e esforços de 

Osvaldo Cruz e seus sucessores, Belisário Pena e Artur Neiva.
78

 Sua inserção nas discussões e 

movimento da saúde pública ficou à mostra com sua frase celebre “O Jeca não é assim: ele 

está assim”. Publicado em 1918 através da Sociedade Eugênica de São Paulo e Liga Pró-

Saneamento do Brasil, o livro O Problema Vital incluía no volume de crônicas a fábula “A 
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Ressurreição do Jeca”. Reafirma-se, então, que em 1914 Lobato cria o Jeca e em 1918 o autor 

adere ao movimento sanitarista através de uma campanha pelo sanitarismo fazendo a “Grande 

Reforma do Jeca”, que culminou na criação do Jecatatuzinho, em 1919.  

A partir de Habib
79

, pode-se entender que Monteiro Lobato, em 1918, atribuía  a baixa 

produção nos campos à doença que atingia o caboclo, e isso o impedia  de ter forças para 

cultivar a lavoura. Observa-se que, em conseqüência disso, para continuar produzindo o país 

tinha que importar mão-de-obra, o que para Lobato saía mais caro do que o trabalho do 

saneamento. Entende-se, assim, que o escritor não estava interessado apenas nas doenças que 

acometiam o caboclo e com a falta de higiene. Tal preocupação era antes de caráter 

econômico. Seu sentimento de patriotismo não dizia respeito ao caboclo, a questão central era 

a economia, o progresso nacional, a transformação da mão-de-obra nacional em homens aptos 

e preparados para o duro trabalho no campo.  

 

2.2 A medicina de Lobato: raça, ciência e profilaxias em O Presidente Negro 

 

Tendo reabilitado o Jeca, Lobato se inseriu no interior do pensamento e movimento da 

saúde pública, seguindo, ao longo do final da década de 1910 e adentrando a década de 1920, 

conclamando as reformas para o Brasil. Durante todo esse tempo se propôs a utilizar sua 

literatura a serviço, cada vez mais, dessa bandeira. De certa maneira, nesse segundo momento, 

o autor continuou a defender o que propôs com a reabilitação do Jeca, contudo, houve nesse 

período uma aproximação mais marcada e intensa com o discurso médico e com os 

postulados eugênicos aqui já mencionados. 

Como já foi mencionado, na América Latina e no Brasil a eugenia foi incorporada aos 

projetos políticos e científicos que buscavam produzir uma ampla reforma social, tendo ela a 

função de melhorar fisicamente, moralmente e mentalmente a raça nacional. No Brasil, entre 

1910 e 1920, se organiza e se institucionaliza um movimento eugênico e também é nesse 

período que a eugenia se liga com o projeto reformista proposto pelo movimento sanitarista. 

Os primeiros trabalhos sobre a eugenia foram publicados no Brasil em 1910, em São Paulo, 
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através de pequenos artigos de Erasmo Braga, João Ribeiro e Horácio de Carvalho. Na Bahia 

a primeira conferencia eugênica foi proferida pelo médico e professor da Faculdade de 

Medicina da Bahia e Diretor do Instituto de Proteção a Infância, Alfredo Ferreira de 

Magalhães. No Rio de Janeiro o pensamento eugênico atingiu articulação com o professor 

Miguel Couto.
80

 O estado de São Paulo alcançou a institucionalização do movimento 

eugênico com a fundação da já mencionada Sociedade Eugênica de São Paulo, que em seu 

estatuto definia a legislação dos costumes e das influências do meio sobre as aptidões físicas, 

morais e intelectuais de gerações futuras, divulgando a eugenia entre o público, estudando e 

defendendo a regulamentação matrimonial e a campanha pela obrigatoriedade do exame pré-

nupcial.
81

 

 Ainda em 1920 a Sociedade Eugênica de São Paulo tem seu fim por dois 

acontecimentos envolvendo os fundadores que provocaram a desarticulação dos seus 

associados. Um dos motivos foi a mudança do eugenista Renato Kehl para o Rio de Janeiro, 

em 1919, quando ingressou no Serviço Sanitário da Capital Federal, e no ano seguinte, no 

Serviço de Educação Higiênica e Sanitária, criado após a fundação do Departamento Nacional 

de Saúde Pública (DNSP). O outro motivo foi a morte do médico Arnaldo Vieira de 

Carvalho.
82

 Mesmo com a dissolução da Sociedade Eugênica de São Paulo dois anos após sua 

fundação as discussões sobre a eugenia encontraram espaços em São Paulo, como é o caso da 

Revista do Brasil, veículo em que Lobato colaborou inicialmente e em 1919 se tornou 

proprietário. Editada na capital paulista, mesmo após o fim da Sociedade Eugênica em 1920, 

continuou publicando artigos, resenhas e comentários relacionados à eugenia e aos ideais de 

regeneração nacional. 

 Posta a situação do contexto eugênico brasileiro e da relação entre o local de Lobato e 

esses posicionamentos, observa-se que não só sua postura jornalística se colocou a divulgar a 

eugenia no país, mas também a sua literatura. Observa-se em carta de Monteiro Lobato a 

Godofredo Rangel, em 1908, que Monteiro Lobato antes mesmo de reabilitar o Jeca e 

formular uma literatura de cunho político, já possuía simpatias com a teoria de regeneração 

racial, mais precisamente oferecendo o branqueamento como uma saída ao Brasil. 
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Num desfile, à tarde... perpassamos todas as degenerescências, todas as 

formas e má-formas humanas – todas menos a normal... Como consertar essa 

gente? Que problemas terríveis o pobre negro da África nos criou aqui, na 

sua inconsciente vingança! Talvez a salvação venha de São Paulo e outras 

zonas que intensamente se injetam de sangue europeu. Os americanos 

salvaram-se da mestiçagem com a barreira do preconceito racial. Temos 

também aqui essa barreira, mas só em certas classes e certas zonas. No Rio, 

não existe.
83

 

 

A maneira de Lobato de “consertar” era branquear a população, tal como pretendia o estado 

de São Paulo, subsidiando a imigração italiana, pois para ele era um problema os resquícios 

africanos existentes na população brasileira. A maneira de branquear a população seria com a 

injeção do elemento europeu em um processo de miscigenação que a um prazo branquearia a 

população, fazendo os caracteres negros desaparecer. Diferente do método norte-americano 

onde os brancos não se misturaram aos negros, a saída do Brasil seria justamente o contrário. 

Aqui, a miscigenação entre brancos e negros seria a salvação para a população. Mas o 

discurso pró eugenia, melhoramento de raça e teoria do embranquecimento no pensamento 

lobatiano somente irá se concretizar e alcançar seu ápice apologético com o livro O Choque 

das Raças ou O Presidente Negro. 

O livro O presidente Negro, foi lançado em 1926 e é o único romance de Monteiro 

Lobato. Conta a história do cobrador da empresa Sá, Pato & Cia, Ayrton Lobo, que tendo 

sofrido um acidente é resgatado pelo professor Benson e levado para a casa do cientista. Após 

período de convalescença na residência do professor Benson, Ayrton entra em contato com 

um invento chamado de porviroscópio, um aparelho que possibilita ver o futuro, além de 

também conhecer nesse período Miss Jane, a sisuda filha do professor Benson. A partir de 

experiências no porviroscópio Ayrton é colocado diante dos fatos da disputa presidencial dos 

Estados Unidos da América no ano de 2228. Segundo previsões da invenção de Benson, nesta 

eleição o eleitorado americano seria dividido entre brancos e negros e teria dois candidatos, 

um branco e um negro. O candidato negro, Jim Roy, vence e se torna o 88º presidente dos 

EUA. Contudo, a vitória dos negros duraria muito pouco, incapazes de aceitar a derrota, os 

brancos elaborariam um plano final para o “problema negro”. 

A solução seria apresentada pelo inventor John Dudley, onde este introduziria um 

método seguro e pacífico para extinguir a raça negra. No esteio do desejo dos negros de 
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possuírem cabelos lisos, seria desenvolvido um sistema de alisamento capilar. O produto seria 

utilizado por quase todos os negros em “ondas desencarapinhantes” e posto a aplicação em 

massa. Os efeitos colaterais do produto desencarapinhador é que além de alisar os cabelos 

tornariam os negros mais dóceis e alheios à política. Dentro de três meses quase toda a 

comunidade afro estadunidense estaria transformada em branco artificial. Feito isso, o então 

presidente Kerlog visitaria o presidente eleito Jim Roy e confessaria todo o plano de 

extermínio. Kerlog declararia a Jim Roy que jamais haveria uma presidência negra no EUA 

pelos simples fato de que não haveria futuro para os negros norte-americanos, pois os raios 

ômega do produto, aplicados às carapinhas, ao mesmo tempo em que alisavam esterilizavam o 

homem. 

 O Presidente Negro pode ser considerado um louvor a eugenia e as teorias raciais, um 

manual extremamente didático de como essas teorias poderiam ser aplicadas por um governo 

autoritário com o propósito de formar homens eugenicamente perfeitos. Miss Jane oferece um 

projeto de sociedade eugênica livre da raça negra. Assim vê-se que a natureza do pensamento 

eugênico de Monteiro Lobato não é somente epistolar, mas também literária, fazendo esta 

parte das intenções de seu projeto político social. 

Com a leitura de O Presidente Negro corrobora-se uma série de posicionamentos de 

Lobato em relação à eugenia e que pode apontar a alta valorização da ciência, o uso do 

racismo científico e a caracterização de sua literatura a partir de elementos eugênicos. 

Percebe-se que a figura do personagem do professor Benson é delineada como uma figura que 

representa uma alta cultura letrada e que legitima o discurso científico. Professor Benson era 

um homem que vivia recluso em sua mansão e dedicou toda sua vida a ciência e suas 

pesquisas no porviroscópio. Homem de fala difícil geralmente só era bem entendido por sua 

filha. Miss Jane, filha de professor Benson, passava dias a fazer conferências cientificas com 

seu pai e também era bastante afeita aos estudos científicos. Quase não possuía vida social. 

Vivia apenas com seu pai. Ayrton Lobo era um homem comum, de origem humilde, que 

possuía o sonho de comprar um automóvel, algo que pra ele era um símbolo de modernidade 

e progresso. 

Conforme observamos em trecho do livro a posição dos personagens fica bem 

definida. 
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Olhei para o professor Benson com ar palerma, porque sempre me 

apalermava o que ele dizia. Tinha o sábio uma linguagem nova para mim, da 

qual eu apreendia apenas o sentimento formal, não o sentido íntimo. 

- Miss Jane com certeza conhece também essas páginas futuras. 

- Sim, eu e ela – respondeu o professor. – Só nós dois, no mundo inteiro e 

desde que o mundo é mundo, gozamos deste privilégio maravilhoso.
84

 

 

Assim, a própria perspectiva de como o personagem Ayrton Lobo olha e admira o 

professor Benson é uma indicação de como o autor procurou legitimar o discurso cientifico na 

sua obra e como a palavra da ciência era irrefutável. Mesmo o personagem - que caracterizava 

um indivíduo comum, do povo, - não entendendo nada do discurso proferido pelo professor 

Benson colocava a voz da ciência em posição de grande importância. Já que o professor 

Benson e Miss Jane eram os eleitos da ciência que tinham poder de entender e alumiar os 

indivíduos que necessitavam de direção. Ayrton Lobo é um exemplo de indivíduos que 

necessitavam da ajuda dos esclarecidos como professor Benson e Miss Jane personagens que 

detinham o poder científico.  

 

Ri- me. Acho que a melhor maneira de figurar numa roda onde se falam 

coisas da nossa compreensão é sorrir para o interlocutor que nos dirige a 

palavra. Se o riso não engana a ele, engana-nos a nós e livra-nos de uma 

réplica verbal, que sai asneira infalivelmente. De todo o diálogo da filha com 

o pai só me evocou uma imagem já classificada em meu cérebro a palavra 

Groelândia.
85

 

 

O fato de Ayrton Lobo não entender nada do diálogo entre os dois cientistas expressa o 

desconhecimento e despreparo do homem comum. 

Visualiza-se também no livro que Lobato oferece um padrão de sociedade em relação 

a sua composição e em relação as suas medidas sociais. Tal modelo é o norte-americano e seu 

American Way Of Life tão divulgado no século XX. Isso pode ser apreendido no diálogo entre 

Ayrton Lobo e Miss Jane: 
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Quando Miss Jane abordou o assunto e de chofre perguntou-me que é que eu 

pensava do americano, imediatamente a bela síntese sapatesca me veio aos 

lábios: 

- Povo sem ideias, o mais materialão da terra, a gente do the biggest...- 

murmurei com ênfase. 

O efeito, porém, falhou. Pela primeira vez não vi na cara de um interlocutor 

a expressão aprovativa a que eu já me afizera. Miss Jane, ao contrário, sorriu 

para mim com o inesquecível sorriso do professor Benson e disse: 

Essa ideia não pode ser sua, senhor Ayrton. Soa-me a frase feita, das que se 

recebem no ar sem exame. A um povo que tenta romper com o álcool acha 

sem ideias? Poderá haver maior idealismo que o sacrifício de formidáveis 

interesses materiais do presente em vista de benefícios que só as gerações 

futuras poderão recolher? Se o senhor Ayrton observar um pouco a pisque 

americana verá, ao contrário, que é o único povo idealista que floresce hoje 

no mundo. Único, vê? Apenas se dá o seguinte: o idealismo dos americanos 

não é o idealismo latino que recebemos com o sangue. Possuem-no de forma 

especifica próprio, e de implantação impossível em povos não dotados de 

mesmo caráter racial. Possuem o idealismo orgânico. Nós temos o utópico. 
86

 

 

Uma das principais bandeiras da Sociedade Eugênica, da LBHM e da Liga Pró-Saneamento 

era a campanha contra o álcool. A bebida era feita como um fator de degenerescência do 

homem podendo receber um papel desaglutinador na família e desviar o homem do trabalho. 

O grande exemplo a ser seguido foi a campanha antialcoólica dos EUA.
87

 E tal discurso e 

ações dessas instituições inflamam a literatura de Lobato.  

Por fim, Miss Jane evidencia a saída que teria os Estados Unidos no ano de 2223 para 

o problema da raça negra. Explicitando mais uma vez o negro como um peso social e algo 

nocivo ao desenvolvimento do país. 

 

Como era forte o pensamento de Miss Jane! Dava-me a sensação dos 

fenômenos naturais, ora da brisa que passa e treme a folha das árvores, ora 

do jorro de sol que tudo ilumina. Seus olhos fulguravam e por vezes eu 

sentia neles o ímpeto sereno que os poetas gregos atribuíam a Palas. Meu 

sentimentalismo sofria com isso. “Poderia vir a amar-me uma criatura assim, 

tão alta de cérebro?” Tudo me levava a crer que não, e apesar disso eu 

esperava... – Entre dar uma solução inepta e não dar solução nenhuma, o 

americano optou pela última alternativa – continuou Miss Jane. – Quer dizer 

que eternizou o problema – concluí vitorioso. – A sua eternidade, senhor 

Ayrton é bem precária. Durará apenas mais 302 anos. O inevitável choque 

das raças dar-se-á em 2228, e a solução... – Já sei qual será! – exclamei 
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muito lampeiro. – Um massacre em massa, uma chacina horrorosa!... – 

Nada, nada disso. Parei atrapalhado, mas num clarão apresentou-se-me a 

terceira hipótese. – Dividem o país em duas partes, a negra e a branca! – 

Nada, ainda. Creio que por mais esforços que o senhor Ayrton faça não 

advinhará. Refleti alguns instantes a ver se me ocorria uma quarta hipótese. 

Não ocorreu coisa nenhuma e confessei-me vencido. – Se a solução não vai 

ser alguma destas, quer dizer que o caso fica insolúvel – refutei. – Ao 

contrário. Será solvido de maneira mais completa, sem sacrifício dos negros 

existentes e sem transigência dos brancos. 
88

 

 

A solução era a extinção dos negros de um modo em que ao invés do extermínio por vias 

violentas, ela seria feita pela impossibilidade de reprodução dos mesmos, o que acarretaria o 

desaparecimento da raça negra e seus caracteres. Dessa forma, podendo os EUA exterminar 

os negros por conta desse país viver uma segregação, o Brasil, por conta da forte 

miscigenação, mesmo não podendo adotar tal medida podia entender o processo eugênico 

norte-americano como algo positivo. Então a medida brasileira seria embranquecer para se 

chegar mais próximo do ideal estadunidense. Vemos então a proximidade do pensamento 

literário de Lobato com as ideias de embranquecimento. 

Para arrematar qualquer última dúvida em relação a presença desse racismo, eugenia e 

a visão sobre o Brasil formulada por Lobato, leia-se o excerto da carta de 10 de abril de 1928 

remetida a Godofredo Rangel pelo escritor. 

 
"País de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Kux-Klan (sic), é 

país perdido para altos destinos. (...) Um dia se fará justiça ao Ku-Klux-Klan; 

tivéssemos aí uma defesa desta ordem, que mantém o negro em seu lugar, e 

estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca - mulatinho fazendo jogo do 

galego, e sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade 

construtiva" 
89

 

 

Ficando com isso, notória a insatisfação de Lobato com o negro enquanto participante 

do processo étnico brasileiro. E que deveríamos se livrar disso. Somente quando o país tivesse 

capacidade organizativa de instâncias que aplicassem ações contra os grupos que causavam o 

mal nacional e seu atraso é que o país alcançaria êxito, assim como os países desenvolvidos 

como os EUA. 
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A eugenia pode ser vista em Monteiro Lobato, pois o escritor dialogou com ligas, 

institutos e intelectuais eugenistas. Igualmente, por o autor ter se envolvido em campanhas 

sanitaristas, na medida em que o sanitarismo é entendido como um desdobramento da 

eugenia, ou seja, na melhoria da população. Além disso, Monteiro Lobato se posicionou 

muitas vezes a frente de tais instituições eugênicas e se associou a elas - salientando a 

proposição do embranquecimento da população pelos meandros da teoria do branqueamento 

em voga no Brasil nas décadas de 1910-20. 
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3 FORJANDO SONHOS E PARADIGMAS: A EDIÇÃO OPORTUNA DE UMA 

GERAÇÃO DE CRIANÇAS 

 

 

 Monteiro Lobato é mais conhecido por seu projeto literário voltado para as crianças, 

onde o autor lança mão de uma série de conceitos simbólicos para explicar o real e para 

representar esse real segundo sua concepção do que seria ele. Construiu um imaginário 

adequado para a infância, esse projeto pode ser entendido como uma tentativa de 

pedagogização das crianças. Esse capítulo, ao trabalhar com alguns livros da obra infantil de 

Monteiro Lobato, procurará entender em qual contexto se insere essa literatura infantil, qual a 

importância dela para o pensamento lobatiano e, sua relação com o movimento da Escola 

Nova. 

Em 1922, no centenário da Independência, a Semana de Arte Moderna produziu uma 

grande renovação nos domínios da arte com enormes consequências para a cultura brasileira. 

O modernismo pretendeu captar a vida em movimento e todas as suas tecnologias como a 

eletricidade, o cabo submarino, o automóvel, o aeroplano, o cinema e tantos outros traços 

ditos da vida urbana moderna.
90

 Enquanto que a literatura regionalista, escola a qual Lobato 

está ligado, se dedicava mais à vida rural e à cultura caipira paulista. Monteiro Lobato foi dos 

principais escritores que se preocupou com o homem do interior, ocorrendo assim uma 

dicotomia entre autores regionais e modernistas, enfim, entre regionalistas e modernistas.
91

 

Mesmo simpatizando com os modernistas, Lobato fazia e continuou fazendo uma literatura 

em moldes tidos como “inadequados” para a época.  

 

3.1 Um olhar para as crianças 

 

Monteiro Lobato para os estudiosos das letras e literatura é considerado um divisor de 

águas na literatura infantil. Por quê? Porque Lobato foi o autor responsável por desenvolver 

uma literatura infantil fluente, coloquial, objetiva, despojada e sem retórica ou rodeios, além 
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do humor impregnado nas paginas infantis. À medida que os livros vão-se sucedendo, mais 

dinâmico vai se tornando o humor lobatiano. 

O sucesso que a literatura lobatiana obteve nas décadas de 1920, 1930, 1940 e que 

perdurou fortemente até a década de 1950, se deu por naquela época ainda não existir a 

televisão e, mesmo havendo o advento do rádio, a literatura ainda tinha forte influência na 

educação das crianças, mesmo as mais pobres. Portanto, as suas obras permaneceram nas 

mentes de gerações brasileiras, ajudando com isso a formar vários indivíduos
92

. Com o passar 

dos anos a literatura infanto-juvenil de Lobato se difundia cada vez mais e em 1926 seus 

livros já estavam sendo traduzidos no exterior – Alemanha, Argentina, Espanha, França, 

Síria... – entendidos e amados por crianças não brasileiras, alicerçando desse modo uma forma 

brasileira de se escrever literatura infantil, transpondo as fronteiras literárias do país. 

Fracassando Lobato em um pensamento visando impor uma hegemonia em decadência, 

Lobato parte para uma empreitada pelo mundo infantil, tentando transmitir e impor suas 

ideologias as crianças por meio de sua literatura. 

Os primeiros indícios de uma intenção em engendrar uma atividade literária com 

vistas às crianças podem ser encontrados no ano de 1916, em correspondência a Godofredo 

Rangel.  

 

Ando com várias ideias. Uma: vestir à nacional as velhas fábulas de Esopo e 

La Fontaine, tudo em prosa e mexendo nas moralidades. Coisa para crianças. 

Veio-me diante da atenção curiosa com que meus pequenos ouvem as 

fábulas que Purezinha lhes conta. Guardam-nas de memória e vão recontá-

las aos amigos – sem, entretanto, prestarem nenhuma atenção a moralidade, 

como é natural. A moralidade nos fica no subconsciente para ir se revelando 

mais tarde, à medida que progredimos em compensação. Ora, um fabulário 

nosso, com bichos daqui em vez de exóticos, se for feito com arte e talento 

dará coisa preciosa. As fábulas em português que conheço em geral 

traduções de La Fontaine, são pequenas moitas de amora-do-mato-

espinhentas e impenetráveis. Que é que as nossas crianças podem ler? Não 

vejo nada. Fábulas assim seriam um começo da literatura que nos falta. 

Como tenho um certo jeito de impingir gato por lebre, isto é, habilidade por 

talento, ando com a ideia de iniciar a coisa. É de tal pobreza e tão besta a 

nossa literatura infantil, que nada acho para a iniciação de meus filhos. Mais 

tarde só poderei dar-lhes o Coração de Amicis – um livro tendente a formar 

italianinhos...”
93

 

 

Assim, em 1920, saiu pela editora Monteiro Lobato & Cia (fundada pelo próprio escritor) um 

belo volume de 43 páginas, cartonado, em formato 30x20 cm e com inúmeras ilustrações 

                                                           
92

 PENTEADO, José Roberto Whitaker. Os filhos de Lobato:o imaginário infantil na ideologia do adulto. Rio 

de Janeiro: Editora Dunya. 1997. p. 230. 
93

 LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre. Editora Globo, São Paulo, 2010. p. 370. 



54 
 

coloridas de Voltolino: A Menina do Narizinho Arrebitado vinha classificado como “Livro de 

Figuras”. Por essa classificação, o livro já se incluía na nova diretriz pedagógica (a Escola 

Nova), que enfatizava a função da imagem nos livros infantis.
94

   

Imediatamente o livro alcançou grande sucesso e isso levou Lobato a relançá-lo no 

ano seguinte em formato 18x13 cm, em brochura e com as ilustrações de Voltolino reduzidas 

em preto e branco: Narizinho Arrebitado – 2º Livro de Leitura. Da fabulosa tiragem de 50.500 

exemplares, 50.000 foram logo adquiridos pelo governo paulista, para distribuição nas escolas 

públicas.
95

 O sucesso de suas obras se deu pelo fato de Lobato construir em suas histórias um 

mundo maravilhoso – marca de sua literatura infantil – atrelado a um modelo de sistema 

familiar afetivo, fundindo o real e o maravilhoso em uma única realidade,  as crianças e pais 

se encantavam com o tipo de leitura.  

 

3.2 O imaginário infantil encantado 

 

Como vimos, das obras de Lobato grande relevância possui o livro Reinações de 

Narizinho. O livro conta as aventuras de Narizinho e apresenta o sítio e seus personagens. Em 

tal livro é presente fortes impressões de ordem pedagógica que carregam conceitos de raça, 

civilidade e beleza. Valores importantes para o pensamento político social de Lobato e que ele 

transporta para o universo infantil. 

 Podemos visualizar isso em vários trechos de suas obras, como em Reinações de 

Narizinho, que apresenta intensa presença desses conceitos. Em passagem do livro, Narizinho, 

Emília e o marquês de Rabicó recebem um convite da Rainha das Abelhas para visitarem seu 

reino. Estes partem em viagem e chegam ao palácio das Colméias. Em virtude do assalto que 

ocorreu provocado por Tom Mix no caminho ao palácio Emília perde parte da macela de sua 

perna. Ao apresentar Emília a todos, Narizinho pergunta se há algum médico que possa 

examinar o problema da perna da Emília. E descobrem que o Doutor Caramujo se encontra no 

palácio. Posteriormente, ao examinarem o palácio passam a discutir. 

 

Enquanto isso se passava no capoeirão dos Tucanos Vermelhos, lá no 

palácio das Abelhas a menina dizia ao ouvido da boneca: 

- Já reparou, Emília, como é bem arrumado este reino? Uma verdadeira 

maravilha de ordem, economia e inteligência! Estive no quarto das crianças. 

Que graçinha! Cada qual no seu berço de cera, com pernas e braços 
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cruzados, todas tão alvas, dormindo aquele sono gostoso... O que admiro é 

como as abelhas sabem aproveitar de modo que a colméia funcione como se 

fosse um relógio. Ah, se no nosso reino também fosse assim... Aqui não há 

pobres nem ricos. Não se vê um aleijado, um cego, um tuberculoso. Todos 

trabalham, felizes e contentes. 

- Isso não! – contestou a boneca. O besouro é aleijado e pede esmolas. 

- Besouro não é abelha, boba. Estou falando das abelhas. 

- E quem manda aqui? Quem é o delegado? – perguntou Emília. 

- Ninguém manda – e é isso o mais curioso. Ninguém manda e todos 

obedecem. 

- Não pode ser! – exclamou a boneca. Quem manda há de ser a rainha. Vou 

perguntar – e chamou uma abelha que ia passando. “Faça o favor, senhora 

abelhinha, de nos dar uma informação. Quem é, afinal de contas, que manda 

neste reino? A rainha?” 

- Não senhora! – respondeu a abelha. Nós não temos governo, porque não 

precisamos de governo. Cada qual nasce com o governo dentro de si, 

sabendo perfeitamente o que deve fazer. Nesse ponto somos perfeitas. 

Narizinho ficou admirada daquelas ideias, e viu que era assim mesmo. “Que 

pena que também não seja assim na humanidade!
96

 

 

As abelhas alvas são os indivíduos ideais de Monteiro Lobato. Livres de qualquer 

degeneração não trariam o atraso para a vida em sociedade, pois na colmeia todas as abelhas 

“trabalham, felizes e contentes”. Da mesma forma, com esses indivíduos perfeitos o 

desenvolver social seria fomentado adequadamente, sem divisão entre ricos e pobres. A 

colmeia funcionando como um relógio quer dizer uma sociedade atenta para o tempo do 

capital, da produção, em sintonia com as grandes potências capitalistas, como os Estados 

Unidos da América, símbolo pra Lobato do desenvolvimento. A colmeia que produz pode ser 

entendida como a sociedade que produz economicamente e se desenvolve, livre de tudo que 

lhe atrase como os indivíduos aleijados ou que não possam produzir, levando a Emília e 

Narizinho a desejarem poder fazer parte de um mundo assim, já que elas constatam que o 

mundo em que vivem não é desse jeito.  

Vê-se que na sociedade ideal de Lobato, existem seres "imperfeitos". Mesmo numa 

colmeia repleta de abelhas colaboradoras e, a priori, sem defeitos, havia de existir algum ser 

que viria a quebrar a uniformidade, pois é quase impossível se alcançar a plena perfeição, por 

mais que se queira. O besouro é o contraponto, o "incentivo" para as abelhas se manterem em 

ordem. Ele seria o exemplo da decadência, necessário para incentivar as abelhas a 

permanecerem no curso de sua disciplina e boa conduta. Evidenciando assim que a colmeia 

era bem sucedida daquela forma por não ter indivíduos como os besouros.  

Por fim, ao descobrirem que ninguém governava, mas sim o governo estava dentro de 

todos da colmeia, ressalta-se a auto-suficiência do bem sucedido sistema, e a alta 
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internalização pelos habitantes da colmeia de que cada indivíduo era responsável pelo espaço 

que ocupava. Podemos ver ai uma evidente sugestão aos postulados de Jean-Jacques 

Rousseau
97

, filósofo francês bastante citado por Lobato em seus livros infantis. Então, a 

colmeia é símbolo da sociedade autônoma, eficiente e com um compromisso com o 

desenvolvimento e progresso para Lobato. As abelhas são os incansáveis indivíduos que sem 

cessar só buscam o desenvolvimento de sua comunidade, indivíduos perfeitos fisicamente e 

alvos, exemplos de como deveria ser uma sociedade humana. O trecho deixa evidente qual era 

o padrão de civilidade para Monteiro Lobato, um ideal de raça adequada e, por conseguinte, 

de beleza e ordenamento.  

Temos ainda no capítulo quatro do livro mais exemplos dessa conceituação. Os 

personagens do sítio promovem uma festa para os personagens do País das Maravilhas. 

Participam da festa Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Ali Babá, Gato de Botas e outros. 

Espantada com tantos seres do País das Maravilhas, Tia Nastácia faz questionamentos. 

 

Tia Nastácia! Traga um café bem gostoso para estes ilustres amigos. 

Quando Tia Nastácia entrou na sala com a bandeja de café, seus olhos se 

arregalaram de espanto. 

- Credo! – exclamou. Não sei onde Narizinho descobre tanta gente 

importante tanta princesa tão linda! A sala está que até parece um céu 

aberto... 

- Quem é ela? – perguntou Branca de Neve ao ouvido da boneca enquanto a 

negra servia o café. 

- Pois não sabe? – respondeu Emília com carinha malandra. Nastácia é uma 

princesa núbia que certa fada virou em cozinheira. Quando aparecer um 

certo anel, que está na barriga dum certa peixe, virará princesa outra vez. 

Quem vai danar com isso é dona Benta, que nunca achará melhor cozinheira. 

Todos tomaram café, menos Cinderela. 

- Só tomo leite – explicou a linda princesa. Tenho medo de que o café me 

deixe morena. 

- Faz muito bem – disse Emília. Foi de tanto tomar café que tia Nastácia 

ficou preta assim...
98

 

 

O modo do estranhamento de Tia Nastácia expressa a repetição de uma apologia a um padrão 

social de beleza, o branco europeu. Assim, estabelece-se o padrão do belo e do feio.O feitiço 

de Tia Nastácia é colocado como algo que, se quebrado, se torna um estágio passageiro, ou 

seja, a personagem encontra-se em um período de encantamento e isso justifica sua feiúra. Tal 

feiura se contrapõe a beleza alva de Branca de Neve. Por fim, a personagem da Cinderela 

recusa-se a tomar o café para não empretecer, estabelecendo com isso claramente um jogo 
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entre o belo e o feio, estabelecendo mais uma vez um padrão de beleza ideal em contrapartida 

à feiura negra de Tia Nastácia. Ainda, após todos os personagens do País das Maravilhas 

partirem Narizinho conversa com Pedrinho e tece comentários sobre a festa e os personagens. 

 

- De quem mais gostei foi de Branca de Neve – disse Narizinho. Como é boa 

e linda! Contei-lhe que estive com a aranha que lhe fez o vestido de 

casamento e Branca ficou muito admirada. Pensou que dona Aranha tivesse 

morrido daquele desastre na perna. Como Branca é branca! Nunca imaginei 

que pudesse haver uma criatura tão alva assim. Parece feita de côco 

ralado...
99

 

 

Narizinho, uma menina mestiça do nariz arrebitado, morena jambo, uma criança que não se 

enquadrava nos padrões europeus de beleza, se admira da brancura da Branca de Neve. 

Repetindo mais uma vez um padrão de beleza e etnicidade apresentado por Lobato como 

atrativo e adequado. Sintonizado com os postulados de seu pensamento político e social. 

Um último exemplo presente no livro nos mostra o que pensava realmente 

personagens como Emília em relação a personagens negros como Nastácia, refletindo 

considerações sobre os padrões instituídos socialmente, ou seja, o que Lobato defendia em 

seus escritos. Em concurso para decidir como seria o boneco feito do pau vivente, que surgiria 

no mundo para ser irmão do Pinóquio, todos desenham. Para decidir a partir de qual desenho 

seria feito o boneco, faz-se um sorteio e Tia Nastácia foi a sorteada. Emília não se conformou 

com a sorte da cozinheira e se zanga. 

 

Narizinho foi espiar o que Emília estava fazendo. Encontrou-a no cantinho 

da sala onde era seu “quarto”, muito atarefada em botar os seus vestidos e 

brinquedos nas caixas de papelão que lhe serviam de mala. Mas notou que 

Emília só botava os vestidos e brinquedos que ela, Narizinho, lhe havia 

dado. Os outros, dados pela negra, jaziam no chão, amarrotados e pisados 

aos pés. Emília estava seriamente ofendida e sem dúvida nenhuma 

preparava-se para alguma viagem. Ia arrumando as malas, ao mesmo tempo 

que dialogava com o cavalinho. 

- Não é à-toa que ela é preta como carvão. 

-? 

- Mentira de Narizinho! Essa negra não é fada nenhuma, nem nunca foi 

branca. Nasceu preta e ainda mais preta há de morrer. 

-? 

- Boa? Está muito enganado. Mais malvada que ela só o Barba Azul. Você é 

porque é novo nesta casa e não a conhece. Tia Nastácia não tem dó de nada. 

Pega aqueles frangos tão lindos e – zás! torce-lhes o pescoço. Mata patos, 

mata perus, mata camundongos – não há o que não mate.
100
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A ofenda de Emília se explica pelo fato de considerar Tia Anastácia inferior, sentia-se 

injustiçada por seu desenho ter sido preterido por de uma negra, que não possuía competência 

para fazer o modelo do boneco. Se o feitiço antes havia sido mencionado como um estado 

passageiro, agora é lembrado que não passa de falácia e que Tia Nastácia era um indivíduo 

inferior sim por ser “preta”, e que sua sina era ser o que era até a morte. Em um momento de 

tensão são às características físicas que a boneca recorre para ofender e caluniar a cozinheira, 

que agora é descrita como preta e má. 

Pode-se ver com os excertos de Reinações de Narizinho que gradativamente o autor 

vai fortificando a cada historinha do livro a sua versão de como explicar os arranjos e 

desarranjos do mundo encantado. O autor lança mão de conceitos como civilidade, beleza e 

raça para isso.
101

 Tais conceitos são expressos durante as narrativas e podem ser vistos como 

foi aqui elencado nos diálogos. A maneira utilizada pelo autor é bem sutil, mas perceptível. O 

civilizado, o belo para ele é o padrão cultural europeu ou norte-americano o qual fornece 

indivíduos que agregam ao sistema social. Os incapacitados como a preta Tia Nastácia, ou o 

besouro aleijado no Palácio da Colmeia, se tornam um peso. A sociedade igual a das 

abelhinhas evidenciada por Lobato não tinha espaço para tais indivíduos. 

As evidencias se tornam ainda mais prementes a partir do momento que fazemos a 

leitura de outro livro de Lobato, Histórias da Tia Nastácia. A obra contém um enredo que se 

desenvolve a partir do questionamento de Pedrinho sobre o que seria folclore. Este recorre a 

Tia Nastácia, para que ela conte tudo que sabe sobre folclore brasileiro, sendo assim, o livro 

composto de 44 histórias que a Tia Nastácia narra para os personagens do sitio, sofrendo ela 

interferências da Dona Benta e dos demais personagens ao fim de cada narrativa. 

E por meio da leitura de Histórias da Tia Nastácia desdobra-se três questões acerca das 

narrativas desfiadas por Tia Nastácia, todas elas envoltas pelas dimensões da raça e da 

educação/pedagogia. São elas: a representação da cultura popular na figura da própria Tia 

Nastácia, o processo de recepção das histórias contadas por ela e, a relação da cultura popular 

vs. a cultura das elites brasileiras, expressando ai casos de subalternidades.
102

 A partir do 

momento em que Lobato retrata a personagem Nastácia como a fonte que traria solução as 

questões de Pedrinho sobre o folclore, Nastácia é personificada como uma entidade do saber 

popular. O que era o popular pra Monteiro Lobato? O popular para Monteiro Lobato eram as 
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coisas do povo, e que deveriam ser deixadas pra trás caso o país quisesse progredir 

socialmente. Era algo que deslegitimava a oficialidade da ciência, das letras e dos saberes 

socialmente construídos e tidos como legítimos. Observemos o trecho do livro a seguir: 

 

Pedrinho, na varanda, lia um jornal. De repente parou, e disse a Emília, que 

andava rondando por ali: 

- Vá perguntar a vovó o que quer dizer folclore. (...) 

Emília foi e voltou com a resposta. 

- Dona Benta disse que folk quer dizer gente, povo; e lore quer dizer 

sabedoria, ciência. Folclore são coisas que o povo sabe por boca, de um 

contar para o outro, de pais a filhos – os contos, as histórias, as anedotas, as 

superstições, as bobagens, a sabedoria popular, etc. e tal. Por que pergunta 

isso Pedrinho? 

O menino calou-se. Estava pensativo, com os olhos lá longe. Depois disse: 

 - Uma ideia que eu tive. Tia Nastácia é o povo. Tudo que o povo sabe 

e vai contando de um para o outro, ela deve saber. Estou com um plano de 

espremer tia Nastácia para tirar o leite do folclore que há nela. (...) 
103

. 

 

Conforme visualizamos, Nastácia é a própria representação do povo. Espremer a Tia Nastácia 

para tirar o leite do folclore é justamente aproveitar o que poderia servir desse conjunto de 

popularidades e repaginá-lo com vistas ao que interessava o conjunto dos saberes oficiais. 

Essa noção de cultura popular associada ao folclore nacional permeia toda a obra 

Histórias da Tia Nastácia e estabelece uma relação de distinção entre Tia Nastácia e Dona 

Benta, esta última representando a cultura letrada do país, já que Dona Benta era uma mulher 

alfabetizada e que conhecia várias histórias de origem européia. Ficando essa figura como o 

poder de destrinchar as narrativas contadas por Nastácia, explicando aos seus netos e demais 

personagens as origens e desdobramentos das tramas desfiadas por Nastácia, que possuíam 

grande teor oral. 

 Coloca-se nesse contexto, a relação de confronto de ideias entre o que é contado por 

Nastácia e Dona Benta, moldando a dicotomia ente cultura escrita e cultura falada/ oral, como 

fica exposto em diálogo após o término do conto do Sargento Verde: 

 

Emília ficou a olhar a cara de Narizinho. 

- Esta história – disse ela – ainda está mais boba ainda que a outra. 

Tudo sem pé nem cabeça. Sabe o que me parece? Parece uma história que 

era dum jeito e foi se alterando de um contador para outro, cada vez mais 

atrapalhada, isto é, foi perdendo pelo caminho o pé e a cabeça. 

- Você tem razão, Emília – disse Dona Benta. – As histórias que 

andam na boca do povo não são como as escritas. As histórias escritas 

conservam-se sempre as mesmas, porque a escrita fixa a maneira pela qual o 

autor a compôs. Mas as histórias que correm na boca do povo vão se 
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adulterando com o tempo. Cada pessoa que conta uma coisa ou outra, e por 

fim elas ficam muito diferentes do que eram no começo. (...) 

- Essa do sargento Verde, por exemplo. É tão idiota que um sábio 

que quiser estudá-la acabará também idiota. Eu, francamente, passo essas 

tais histórias populares. Gosto mais das de Andersen, das do autor do Peter 

Pan e das do tal Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Sendo 

as coisas do povo eu passo... .
104

 

 

Então, existe ai uma incapacidade da personagem Emília em entender os mecanismos mentais 

de construção da oralidade e com isso estabelece-se uma relação de desprezo em relação a 

essa forma de construção da história. Também no discurso da Emilia é repetido mais uma vez 

um posicionamento de desvalorização de um discurso não dominante, em favor do discurso 

culturalmente instituído. 

Marisa Lajolo
105

 defende que por meio da análise de Histórias da Tia Nastácia, 

enxerga-se a forma como havia certo desprezo por parte dos habitantes do Sitio em relação às 

histórias contadas por Tia Nastácia. Já que as histórias contadas aos mesmos personagens pela 

Dona Benta, baseadas na cultura escrita européia, – como se verifica em outros livros do autor 

como Dom Quixote das Crianças e Peter Pan -, eram preferidas em detrimento das contadas 

pela Tia Nastácia.  

Exemplos dados por Lobato nos momentos de insatisfação da plateia quanto às 

histórias contadas pela Tia Nastácia, ou formas peculiares criadas pelo autor para  para 

designar os negros das histórias carregam expressões racistas, como fica explícito na fala da 

boneca Emília: 

 

 – Que história de contar sete é essa? – perguntou Emília quando a 

negra chegou ao fim. - Não estou entendendo nada. 

 - Mas isto não é pra entender, Emília – respondeu a negra. – É da 

história. Foi assim que minha mãe Tiagra me contou o caso da princesa 

ladrona, que eu passo para diante do jeito que recebi. 

 - E esta! – exclamou Emília olhando para Dona Benta. – As tais 

histórias populares andam tão atrapalhadas que as contadeiras contam até o 

que não entendem. Esses versinhos do fim são a maior bobagem que já vi. 

Ah, meu Deus do céu! Viva o Andersen! Viva o Carroll! (...) 

- Pois cá comigo – disse Emília – só aturo estas histórias como 

estudos de ignorância e burrice do povo. Prazer não sinto nenhum. Não são 

engraçadas, não tem humorismo. Parecem-me muito grosseiras e até 
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bárbaras – coisa mesmo de negra beiçuda, como Tia Nastácia. Não gosto, 

não gosto, e não gosto... .
106

 

 

A fala da boneca Emilia deixa bem explícito como era entendido tais personagens negros, 

como indvíduos ignorantes e burros. Sendo as histórias contadas por Tia Nastácia associadas 

a algo popular, o que era tido para os picapauzinhos como algo primitivo, bárbaro. Entendidas 

as histórias portanto como algo sem graça e sem nenhum  valor. 

 Portanto, na fala da personagem Emília o racismo cientifico fica bem exposto, a 

medida que o negro (Nastácia) é definida como um individuo inferior sendo chamada por 

nomes pejorativos. Igualmente há nessa relação uma desqualificação da cultura oral e popular, 

submetendo-a a cultura letrada. Como demonstra Habib, um dos principais problemas de 

livros da saga do Picapau Amarelo e, nesse caso, de Histórias da Tia Nastácia, 

 

é o caráter velado e pedagógico do racismo que, com o objetivo de educar e 

divertir as crianças, forma cidadãos que crescem aceitando hierarquizações, 

regras e conceitos impostos pela sociedade.
107

 

  

 Histórias da Tia Nastácia concede meios de visualização sobre quais os locais 

ocupados pela personagem negra nas histórias e enxerga-se que Nastácia é exposta como uma 

personagem que deveria se contentar com seu confinamento privado – a cozinha – sinalizando 

ai sua desqualificação social, comum aos negros do inicio do século passado, remanescentes 

de uma pós-abolição que não garantiu direitos para ex-cativos. Nicolau Sevcenko
108

 

demonstra que o Brasil que surgia no século XX, era um país que se modernizava e que 

buscava na ciência as explicações para seu atraso e soluções para estas. Havia a ânsia de 

progresso e a supervalorização da cultura escrita e da educação. Bomeny
109

 expõe que 

Monteiro Lobato se colocou então como um homem da ciência, que por meio desse discurso 

cientifico, comum a todos os intelectuais das três primeiras décadas do século XX, traria 

soluções para os problemas nacionais, saneando e alfabetizando o Brasil. A educação foi o elo 

que promoveu a interação entre os mais diversos intelectuais do Brasil que discutiam a 
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educação como saída para o atraso nacional e Lobato fez às vezes de articulador desses 

renovadores da área educacional. E com a eugenia personificada em uma matriz racista, 

 

A vigência deste racismo científico oficializado ocasionou mudanças nos 

modos de legitimação do poder e reestruturou, em escala mundial, o 

imaginário coletivo, a educação, os padrões da credibilidade e os 

mecanismos de formação da opinião. O racismo científico foi, portanto, uma 

parte importantíssima da estruturação, pela primeira vez na história da 

humanidade, de uma hegemonia abrangendo todo o globo terrestre. (...). 

A força da ciência era à força do Ocidente. (...) 
110

 

 

Assim, Monteiro Lobato construiu em livros como Reinações de Narizinho e Histórias da Tia 

Nastácia, mais um veículo de difusão de suas ideias, baseadas no racismo cientifico. 

Exaltando através das obras infantis o tipo ideal do sitio do Picapau Amarelo, modelo baseado 

na família branca, feliz, saudável e inteligente, ou seja, a família eugenicamente perfeita, 

sociedade ideal para Monteiro Lobato. 

 

3.3 Lobato no rastro e lastro dos renovadores 

 

 Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder do Estado brasileiro uma de suas maiores 

preocupações governamentais foi o tema da educação no Brasil. Reformas e medidas de 

mudança na área educacional, com a ajuda de um grande corpo de intelectuais e cientistas, 

foram tomadas. 

 Obviamente, todas essas medidas tinham um caráter de inspiração autoritária, havendo 

assim uma reforma a partir das elites para as classes baixas. “O Estado tratou de organizar a 

educação de cima para baixo, sem envolver uma grande mobilização da sociedade, mas sem promover 

também, conscientemente uma formação escolar totalitária, abrangendo todos os aspectos do universo 

cultural”.
111 Entretanto, as políticas de renovação do governo Vargas estavam intimamente 

ligadas às propostas de reforma educacional que despontaram na década de 1920 e aos seus 

intelectuais. O grande projeto renovador educacional relacionou-se com intelectuais 

eugenistas que propuseram projetos de modernização visando atrelar a saúde e a educação. 

Com o período varguista, após 1930, institui-se o Ministério da Educação e Saúde, fundindo 

oficialmente a palavra dos cientistas com a educação. Observa-se com isso o papel da ciência 

na reconstrução do Brasil, figurando nesse contexto intelectuais reformadores dispostos a 

sanar o atraso do país através da educação. Tal intelectualidade, se antes estava ligada a 
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movimentos que tinham o papel de pressionar o Estado a adotar medidas a favor de suas 

bandeiras, agora faziam parte do próprio sistema do Estado. 

 É necessário evidenciar que a política educacional no governo de Getúlio Vargas ficou 

a cargo de novos políticos mineiros como Francisco Campos, ministro da Educação entre 

novembro de 1930 e setembro de 1932
112

 e de Gustavo Capanema, que o substituiu com a 

permanência no ministério de 1934 a 1945. Buscando novas reformas, Capanema buscou 

intelectuais dispostos a lhe auxiliar em um novo projeto educacional nacional. Capanema 

figurou como um gestor de política de atração de personagens de grande projeção nacional 

para o funcionamento de seu ministério
113

. É nesse momento que Monteiro Lobato e outros 

intelectuais de renome como Anísio Teixeira (1900-1971)
114

 e Fernando de Azevedo (1894-

1974)
115

 aparecem como indivíduos dispostos a ajudar a nação a alcançar o progresso através 

da educação, e deixar para trás a mácula do analfabetismo e das doenças que assolavam o 

povo do interior.  

 Monteiro Lobato atua no plano da reformulação educacional como um indivíduo que 

fez às vezes de articulador de intelectuais escolanovistas e, foi o viabilizador no que se refere 

às edições e revisões gráficas dos textos do movimento da Escola Nova e de seus líderes
116

. 

Em viagem aos Estados Unidos da América conhece e convive com Anísio Teixeira - grande 

mentor das reformas educacionais do período. No regresso de Anísio Teixeira ao Brasil este é 

apresentado a vários intelectuais por intermédio de Lobato, sendo pouco tempo depois 

convidado por Capanema a fazer parte do quadro ministerial. Não só Anísio Teixeira, mas 

também Fernando de Azevedo e muitos outros intelectuais são recomendados para ocupar 

cargos por Lobato, forjando assim uma rede intelectual onde o literato atuava como 

articulador, propiciando encontros, espaços e propagação de ideias e textos. Mas teria 
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Monteiro Lobato influenciado em algo no processo de formulação do novo plano 

educacional? De que forma?  

Parte do relacionamento entre os intelectuais renovadores podem ser visualizados com 

a correspondência trocada entre Monteiro Lobato e Anísio Teixeira. As atividades de 

articulação, leitura de textos, envio desses para edições, fica evidente em carta de 1928 

enviada de Nova Iorque por Monteiro Lobato a Anísio Teixeira. 

 

Mande um exemplar ao Alarico Silveira, secretário da Presidência e outro ao 

Fernando de Azevedo, diretor de Instrução no Rio. A eles escreverei 

recomendando que leiam religiosamente o seu trabalho e tenho a certeza de 

que de dois pelo menos você será entendido.
117

 

 

Observa-se que Lobato recomenda os escritos de Anísio Teixeira a Alarico da Silveira que era 

um jornalista e escritor da época e a Fernando de Azevedo. Ficando explicito que existia uma 

rede articulada de intelectuais renovadores e que esses possuíam o hábito de trocar textos, 

indicações e se relacionarem. Da mesma forma podemos atestar em carta datada do ano de 

1931, remetida por Anísio Teixeira a Monteiro Lobato, que o escritor das histórias infantis 

também se valia dos conhecimentos de seus colegas no tocante ao ampliar dos seus 

relacionamentos com a intelectualidade renovadora. 

 

A minha carta de hoje é para aproximar de você um desses outros poucos 

homens. O Hermes de Lima. Certa vez você me disse que há uma certa 

irmandade de inteligência no mundo. E que o dever de cada irmão é 

aproximar do outro o irmão ainda desconhecido. É um desses irmãos que lhe 

apresento hoje. Se você me acolheu um dia quando quebrava a cabeça, 

inquieto, diante da revelação americana, para dar o presente magnífico de 

sua convivência e de sua amizade, você também há gostar do Hermes que é 

melhor do que eu pela lucidez e pela autonomia da inteligência.
118

 

 

Ficando cada vez mais estreita as relações entre uma intelectualidade elitizada. Hemes de 

Lima, por exemplo, era um magistrado, político e professor brasileiro. Ele foi livre-docente da 

Faculdade de Direito de São Paulo, foi diretor da Escola de Economia e Direito da 

Universidade do Distrito Federal.   

 Em outra epístola de Lobato a Anísio Teixeira, datada do ano de 1932, captamos 

novas impressões. 
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Imagine que ontem o Fernando deu-me aquele volume do manifesto ao povo 

e ao governo sobre a educação para que o lesse e sobre falasse num artigo. E 

essa intimação do Fernando arrancou-me á faina petrolífera em que vivo 

mergulhado até ás orelhas. (...) Eureca! Eureca! Você é o líder, Anísio! Você 

é que há de moldar o plano educacional brasileiro. Só você tem a 

inteligência bastante clara e aguda para ver dentro do cipoal de coisas 

engolidas e não digeridas pelos nossos pedagogos reformadores. 
119

 

 

 

O Fernando aqui citado é o Fernando de Azevedo, responsável por redigir o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova
120

. O que fez Lobato largar suas divagações petrolíferas por um 

tempo foi o documento que inaugurou o projeto da renovação educacional do país. O 

Manifesto constatava a desorganização do espaço escolar e propunha ao Estado que 

organizasse um plano geral de educação, defendendo ao mesmo tempo uma escola única, 

pública, laica, obrigatória e gratuita. Na carta percebe-se também que a intenção de Fernando 

de Azevedo ao mandar o volume do Manifesto a Lobato era pra que este pudesse lançar 

criticas na imprensa em favor do Manifesto, concedendo assim, margem para o entendimento 

do caráter publicitário que Lobato concedia ao movimento renovador. Igualmente, 

enxergamos a notória eleição de Anísio Teixeira como um indivíduo capaz de levar o 

movimento adiante.  

 Em correspondência do ano de 1933, de Lobato a Anísio, vemos que a articulação 

prosseguia e que os intelectuais se encontravam na formulação e criação dos espaços 

educativos. Lobato indica que Anísio não poderia deixar Francisco Venâncio Filho, 

importante educador brasileiro, fora da formulação da Universidade do Distrito Federal. 

 

Soube que o Venâncio voltou da América entusiasmado. Ótimo. Mais um 

para pregar a verdade. Faça seguir gente de miolos para lá que prestará 

grande serviço a esta pobre terra (...)
121

 

 

 

O resultado disso foi a atuação de Francisco Venâncio Filho como catedrático de História da 

Educação na universidade criada. 
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 Em nova missiva de Anísio Teixeira a Monteiro Lobato percebemos o interesse de 

Anísio Teixeira em que Monteiro Lobato editasse e viabilizasse trabalhos de intelectuais 

renovadores. 

 

A coleção do F. A. é muito interessante, mas meio doméstica, sem horizonte 

internacional. (...) Falei com o Afrânio que está de acordo. E tenho alguns 

outros trabalhadores intelectuais para a tarefa. Resta saber se você aceitaria 

dirigi-la conosco. Sem você não me atrevo. Você será o julgamento, a 

segurança, a razão... Conto com você. Sábado estarei em São Paulo para 

discutirmos a matéria com o Octales a quem ainda não falei.
122

 

 

 

F.A é o educador Fernando de Azevedo, que naquele período se encontrava na direção da 

criação da Biblioteca Pedagógica Brasileira (1931), esta é uma coleção que serviu as 

publicações da Escola Nova e foi divida em cinco séries. A primeira era de literatura infantil e 

composta por volumes de Viriato Correia
123

 e Monteiro Lobato. A segunda série era 

constituída de livros didáticos e por publicações sobre a língua portuguesa. A terceira por 

atualidades pedagógicas e o livro de Fernando Azevedo. A quarta era de Iniciação Científica 

com publicações sobre sociologia. E a quinta série por publicações sobre a História do Brasil, 

sendo essa série chamada de Brasiliana. Lobato era responsável por 21 livros, de sua autoria e 

traduções, entre eles Reinações de Narizinho e Histórias da Tia Nastácia, evidenciando com 

isso os beneficio comerciais que o autor pode obter com a sua ligação com os intelectuais 

renovadores. Além de funcionar como um vetor que direcionou as edições gráficas da 

Biblioteca Pedagógica Brasileira para a Cia Editora Nacional, que foi a responsável por 

publicar a coleção. 

Portanto, esse projeto para o público infantil possui enorme consonância com a lógica 

do pensamento político social lobatiano da década de 1920, ficando então evidente que 

Lobato continuou durante os anos de 1930 a defender posicionamentos tidos como atrasados 

para os novos tempos. Nesse sentido é possível visualizar concepções do racismo cientifico 

nas obras lançadas em finais dos anos 1930.  A importância da literatura infantil para o 

pensamento lobatiano é que foi por ela que o autor inseriu suas noções políticas sociais e 

passou durante o período Varguista, período esse que o autor não mais atuou dentro do Estado 

nacional. Após falhar no plano literário para os adultos como a obra o Presidente Negro, é na 

literatura infantil que o autor assentou as ideais de progresso defendidas por Lobato em seu 
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pensamento político social. Agora formulados num cenário lúdico, mas que pelas falas dos 

personagens podem-se entender as aspirações e desejos do autor acerca da sociedade que ele 

queria compor e construir.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“A humanidade precisa de uma coisa só: póda. É como a vinha.” 

Monteiro Lobato 

 

Como foi evidenciado durante todo esse trabalho Monteiro Lobato possui enorme 

relevância no cenário político social brasileiro. Entender o pensamento político social de 

Monteiro Lobato se faz pertinente nesse sentido, de tentar entender que seus escritos estavam 

inseridos em um projeto político que procurava pensar e propor formas de organização do 

Estado brasileiro, assim como o povo e a cultura nacional deveriam ser tratadas. Quais as 

saídas para o Brasil apresentadas pelo pensamento lobatiano e quais as suas interlocuções? 

Considera-se, a partir das obras literárias e demais fontes consultadas, que o 

pensamento político social de Lobato é caracterizado por uma tentativa de ressignificar a 

conceituação de nacionalidade brasileira, reformulando conceitos chaves como nação, 

popular, folclore, sociedade e cultura. Assim, vimos que Monteiro Lobato dialogou com as 

políticas hegemônicas de sua época que buscavam ditar padrões sociais a serem adotados pelo 

Estado. 

Levando em consideração a experiência de classe, Monteiro Lobato pode ser 

considerado um intelectual que representou os interesses da classe de latifundiária brasileira. 

Pois, à medida que ele pregava políticas voltadas para os interiores evidenciava suas 

propensões políticas. Tal experiência veio através de uma experimentação de vida que ao 

longo das décadas de 1910, 1920 foi se estreitando cada vez mais os espaços políticos 

partidários – como o Partido Republicano Paulista (1873-1937) - que pensavam os interiores 

brasileiros, tentando arbitrar sobre a ordem cafeicultora e suas políticas de manutenção. Além 

disso, os próprios motivos que fazem Lobato a se lançar em artigos no jornal O Estado de São 

Paulo a partir de 1914 (Velha Praga e Urupês) foram por conta de suas experiências como 

latifundiário no Vale do Paraíba, tentando alertar o país sobre o abandono dos espaços rurais. 

Por isso, mesmo quando este vende sua fazenda (Buquira) e muda-se para São Paulo com a 

compra da Revista do Brasil (1918), ele se volta para as questões do caboclo brasileiro, do 

meio rural, das políticas de melhoria dos campos e das melhorias que a higiene e a 

sanitarização traria a esses espaços. Após vender tal latifúndio se lança no mundo da 

editoração gráfica e vivencia outras experiências que o ajudam dar forma a sua concepção de 
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cultura e sociedade, e a partir disso divulga seus postulados e formulações por meio de 

espaços profissionais. 

É possível perceber na literatura e nos escritos jornalísticos de Monteiro Lobato que o 

discurso da manutenção da ordem do sistema foi mascarado por meio do discurso da 

nacionalidade, desdobrando-se, por fim, na caracterização do povo como indivíduos 

grandemente folclorizados. Com isso deixava claro sua ideia de qual Brasil deveria ser 

construído. Nessa perspectiva, entram as noções do racismo científico e eugenia, tão presentes 

nas epistolas a Godofredo Rangel e em sua literatura, o que por breves exemplos visualizamos 

em Histórias da Tia Nastácia e em O Presidente Negro.  

Em linhas gerais, a proposta política lobatiana de construção de ideais nacionais, da 

eugenização brasileira e dos “brados” de atenção para que se instituíssem maiores políticas 

para os interiores, era parte do seu amplo pensamento reformador que visou implantar padrões 

sócio-culturais hegemônicos burgueses nos trópicos. Porém, tal pensamento elitista entrou em 

disparidade com o que tinha sido planejado por Vargas a partir de 1930, e por parte da 

intelectualidade que legitimava tal governo. O racismo científico e a eugenia de certo modo 

“vestiam” com roupagens modernas (até os anos 1930) toda a justificativa de que tais medidas 

deveriam ser tomadas para se priorizar a população de desvalido e os interiores brasileiros.  

Então, como os interiores brasileiros e as políticas do campo não eram de interesse do 

poderio político da época (1930-1945), as investidas de Monteiro Lobato entraram em 

dissensões com as políticas vigentes. Isso em perspectiva de planos nacionais políticos e no 

tocante aos posicionamentos internos do próprio movimento eugenista, que já na década de 

1930 possuía várias correntes ideológicas.  A literatura de Monteiro Lobato serviu ao autor 

como um instrumento de difusão e pedagogização – posteriormente após falhar em um plano 

literário para adultos por meio da obra O Presidente Negro – de suas propostas.  

Para além disso, a partir da década de 1930 os posicionamentos políticos ideológicos 

de Monteiro Lobato passaram a incomodar os discursos assumidos pelo Estado brasileiro. Já 

que, com a ascensão varguista, o Estado adota posturas que procuraram englobar o povo nos 

moldes identitários nacionais. Construindo assim ideias sobre um Estado inclusivo, popular e 

preocupado com os caracteres sócio-culturais da população. A partir disso, as noções de 

entendimento do Estado e suas esferas decisivas sobre a população se diferem dos postulados 

de Monteiro Lobato que, ainda durante a década de 1930 até meados da década de 1940, 

escrevia em sintonia com o racismo cientifico e defendia através de seu pensamento posturas 

culturais elitistas.  
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Finalmente, o pensamento lobatiano pode ser situado historicamente. Verifica-se que 

este se apoiou em teorias do racismo científico. Também se associou a posicionamentos 

eugenistas. Procurou reformular concepções sobre a cultura e política brasileira entre 1914 a 

1945. E propôs soluções para o atraso nacional brasileiro, conseqüência do mau emprego de 

políticas para determinados segmentos sociais. Qual era, assim, a saída para o Brasil? 

Embranquecer, regenerar o caboclo do interior, se espelhar em potências capitalistas 

desenvolvidas, educar-se e higienizar-se, adotar o livro como um símbolo da salvação e 

representante da ciência. O Brasil então tinha jeito para o Sr. Lobato? Talvez. Muitos ouviram 

suas ideias? Sim, até hoje ouvem. Mesmo sendo ocultado o racismo e a eugenia no 

pensamento lobatiano pela mídia. Mas é preciso situar o autor e seu pensamento no seu tempo 

histórico para que mais evidências ainda sejam trazidas desse capítulo da História do Brasil e 

sobre essa figura instigante e paradoxal que é Monteiro Lobato. 

  



71 
 

Referências 

 

 

Arquivos e Bibliotecas 

 

Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC – Uefs) 

Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH – Unicamp) 

Centro de Estudos e Documentação Alexandre Eulálio (CEDAE – Unicamp) 

 

 

Fontes 

 

LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre. São Paulo: Editora Globo. 2010. 

________, Monteiro. Caçadas de Pedrinho. São Paulo: Ed. Brasiliense. 1952. 

________, Monteiro. Críticas e Outras Notas. São Paulo: Editora Globo. 2009. 

________, Monteiro. Histórias de Tia Nastácia. São Paulo: Ed. Brasiliense. 1957. 

________, Monteiro. Na Antevéspera. São Paulo: Editora Globo. 2008. 

________, Monteiro. O Presidente Negro. São Paulo: Editora Globo. 2009. 

________, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo: Editora Brasiliense. 1978. 

________, Monteiro. Urupês. São Paulo: Editora Brasiliense. 1971. 

VIANNA, Aurélio; FRAIZ, Priscila. Conversa entre amigos: correspondência escolhida 

entre Anísio Teixeira e Monteiro Lobato. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia; 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas/ Cpdoc. 1986. 

 

 

Bibliografia 

 

BOARINI, Maria Lúcia. Higiene e Eugenia: discursos que não envelhecem. Revista de 

Psicologia, São Paulo, vol.13, nº 1, 2004. 

 

BOMENY, Helena Bousquet. Os intelectuais da Educação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2001. 

 

 



72 
 

________, Helena Bousquet. Novos talentos, vícios antigos: os renovadores e a política 

educacional. Estudos Históricos – Os anos 20, Rio de Janeiro, vol- 6, n° 11, 1993. 

 

CARVALHO, José Murilo de. Entre a liberdade dos antigos e a dos modernos: a 

República no Brasil. In: CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Bordados. Belo Horizonte: 

Ed. UFMG, 1998. 

 

CAVALHEIRO, Edgard. Monteiro Lobato: vida e obra. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, vol. 2. 1955. 

 

CASTRO, Luiz A. de. O pensamento sanitarista na Primeira República: uma ideologia de 

construção da nacionalidade. Dados: Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 28, nº 

2, p. 193-210, 1985. 

 

CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 

2003. 

 

CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. Rio de Janeiro: Editora 

Nova Fronteira, 1999. 

 

__________, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, São Paulo: USP, 

vol.11, nº5,  1991. 

 

__________, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. São Paulo: DIFEL, 

1990. 

 

__________, Roger. Textos, símbolos e o espírito francês. História: Questões & Debates, 

Curitiba, vol.13, nº24, 1996. 

 

COELHO, Nelly Novaes. Panorama Histórico da Literatura Infantil Juvenil. São Paulo: 

Ed. Ática, 1991. 

 

________, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Ed. Ática. 

5ª Ed. 1991. 



73 
 

 

DALLABRIDA, Norberto. A reforma Francisco Campos e a modernização nacionalizada do 

ensino secundário. Educação, Porto Alegre, vol.32, nº2, 2009. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewFile/5520/4015>. Acesso 

em: 19 out. 2012. 

 

DARNTON, Robert. História e Antropologia. In: DARNTON, Robert. O beijo de 

Lamourette. São Paulo: Cia das Letras, p.284-303. 1990. 

 

_________, Robert. O grande massacre de gatos. Rio de Janeiro: Graal, 1986. 

 

FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, 2010. 

 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Cia das Letras. 2006. 

 

__________, Carlo. O inquisidor como antropólogo. In: GINZBURG, Carlo. O fio e os 

rastros. São Paulo: Cia das Letras. 2007. 

 

GONÇALVES, Ana Maria. Carta aberta a Ziraldo. O biscoito fino e a massa. Brasil, 18 fev, 

2011. Disponível em: 

<http://www.idelberavelar.com/archives/2011/02/carta_aberta_ao_ziraldo_por_ana_maria_go

ncalves.php>. Acesso em: 05 nov. 2012. 

 

HABIB, Paula Arantes Botelho Briglia. “Eis o mundo encantado que Monteiro Lobato 

criou”: raça, eugenia e nação. Campinas, SP, 2003. Originalmente apresentada como 

dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Campinas, 2003. 

 

JIMENEZ, Michele de Oliveira; MENON, Mauricio Cesar. Uma nação moderna sob o olhar 

de Monteiro Lobato. Akrópolis. Umuarana, vol.16, nº1, p.71-75, jan/mar. 2008. Disponível 

em: <http://revistas.unipar.br/akropolis/article/viewFile/2314/1895>. Acesso em: 27 fev. 

2011. 

 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewFile/5520/4015


74 
 

KARAWEJCZYK, Mônica. A literatura como fonte para a história. Um estudo de caso: a 

obra Lucíola de José de Alencar. História e-história, Campinas, 2006. Disponível em: 

http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos&id=43 . Acesso em: jan, 2013. 

 

LACAPRA, Dominick. Chartier, Darnton e o grande massacre do símbolo. PÓS-

HISTÓRIA: Revista do Programa de Pós-Graduação em História de Assis, Assis, nº03, 

1995. 

 

LAJOLO, Marisa. Monteiro Lobato: um brasileiro sob medida. São Paulo: Ed. Moderna, 

2000. 

 

________, Marisa. Negros e negras em Monteiro Lobato. In: LOPES, Eliane Marta 

Teixeira [et. Al]. Lendo e escrevendo Lobato. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.  

 

_________, Marisa. A figura do negro em Monteiro Lobato. Unicamp/ IEL, Campinas. 

1998. Disponível em: < http://www.unicamp.br/iel/monteirolobato/outros/lobatonegros.pdf>. 

Acesso em: 20 jul. 2010. 

 

LARA, Silvia Hunold. História Cultural e História Social. Diálogos: revista do departamento 

de História e do PPGH da UEM, Maringá, nº01, p.25-32, 1997. 

 

LUCA, Tânia Regina de. Monteiro Lobato: a luta em prol da brasilidade e do progresso. In: 

GUNTER, Axt / SCHULLER, Fernando Luis. Intérpretes do Brasil. Porto Alegre: Artes e 

Ofícios, 2004. 

 

______, Tânia Regina de. Leituras, projetos e (re)vista(s) do Brasil: 1916-1944.  São Paulo: 

Editora Unesp. 2012.   

 

MIRANDA, Leonardo Afonso Pereira de; CHALHOUB, Sidney. A História Contada: 

capítulos de história social da literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 

 

NIGRI, André. Monteiro Lobato e o racismo. Revista Bravo!, São Paulo, edição 165, maio, 

2011. Disponível em: http://bravonline.abril.com.br/materia/monteiro-lobato-e-o-racismo. 

Acesso em: 27 maio. 2011. 

http://www.unicamp.br/iel/monteirolobato/outros/lobatonegros.pdf


75 
 

 

NUNES, Cassiano. Monteiro Lobato: editor do Brasil. Rio de Janeiro: Contraponto: 

Petrobrás, 2000. 

 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Sinais de Modernidade na era Vargas: vida literária, cinema e 

rádio. In: FERREIRA, Jorge/ DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (orgs.). O tempo do 

nacional-estatismo: do início de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora 

Civilização Brasileira, 2003. 

 

PENTEADO, José Roberto Whitaker. Os filhos de Lobato: o imaginário infantil na ideologia 

do adulto. Rio de Janeiro: Editora Dunya. 1997. 

 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & literatura: uma velha-nova história. Nuevo Mundo 

Mundos Nuevos [En línea], Debates. Disponível em: http://nuevomundo.revues.org/1560 ; 

DOI : 10.4000/nuevomundo.1560>.  Acesso em: 20 dez. 2012. 

 

QUAGLINO, Maria Ana. Noções de raça e eugenia em Monteiro Lobato: a vida e obra. In: 

XXVII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA: conhecimento histórico e diálogo social. 

2001, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2001. Disponível em: 

<http://www.rj.anpuh.org/resources/rj/anais/2001/simposios%tematicos/maria%ana%20quagl

ino.doc>. Acesso em: 21 mar. 2010. 

 

REIS, José Franco. Higiene Mental e Eugenia: o projeto de “regeneração nacional” da Liga 

Brasileira de Higiene Mental (1920-30). Campinas, SP: 1994. Originalmente apresentada 

como dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Campinas, 1994. 

 

SANDRONI, Luciana. Minhas memórias de Lobato. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 

1997. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial 

no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras. 2008. 

 

___________, Lilia Moritz. Previsões são sempre traiçoeiras: João Baptista de Lacerda e seu 

Brasil branco. Revista Manguinhos, Rio de Janeiro, vol.18, nº1, 2011. 

http://www.rj.anpuh.org/resources/rj/anais/2001/simposios%25tematicos/maria%25ana%20quaglino.doc
http://www.rj.anpuh.org/resources/rj/anais/2001/simposios%25tematicos/maria%25ana%20quaglino.doc


76 
 

 

SEVCENKO, Nicolau. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. 

In: SEVCENKO, Nicolau/ NOVAIS, Fernando A. História da Vida Privada no Brasil – 

República: da Belle Époque à Era do Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

 

SILVA, Lutiane Marques. Grito do Picapau: um olhar sobre o educador Monteiro Lobato. 

Revista Literatura. São Paulo, Edição 30, 2010. Disponível em: < 

http://literatura.uol.com.br/literatura/figuras-linguagem/30/artigo178307-1.asp>. Acesso em: 

15 out. 2010. 

 

SILVEIRA, Renato da. Os selvagens e a massa: papel do racismo cientifico na montagem da 

hegemonia ocidental. Revista Afro - Ásia, Salvador, nº 23, 1999. 

 

SKIDMORE, Thomas. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio 

de Janeiro: Editora Paz e Terra. 1976. 

 

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. Por uma nação eugênica: higiene, raça e identidade 

nacional no movimento eugênico brasileiro dos anos 1910 e 1920. Revista Brasileira de 

História da Ciência, Rio de Janeiro, vol. 1, nº 2, p.146-166, 2008. 

 

THOMPSON, E. P. Costumes em Comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São 

Paulo: Companhia das Letras. 1998.  

 

VELOSO, Mônica Pimenta. Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo. In: 

FERREIRA, Jorge/ DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O Brasil Republicano. O tempo 

do nacional – estatismo: do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

________, Mônica Pimenta. A brasilidade verde-amarela: nacionalismo e regionalismo 

paulista. Estudos históricos, Rio de Janeiro, vol. 6, nº11, p.89-112, 1993. 

 

WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Da escravidão à liberdade: dimensões de uma 

privacidade possível. In: SEVCENKO, Nicolau/ NOVAIS, Fernando. A História da Vida 



77 
 

Privada no Brasil – República: da Belle Époque à Era do Rádio. Vol 3. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998. 

 


