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Resumo 

Neste texto
2
 proponho uma leitura da obra “Geografia de D. Benta”, publicada em 1935, em 

torno das representações de Monteiro Lobato (1882-1948) em relação aos seguintes países 

lusófonos: Portugal, Brasil e Macau - quanto ao uso da língua portuguesa e à cultura de cada 

um destes países. Nessas representações, Lobato marca distinção em relação às modalidades 

da língua portuguesa, como também em relação à cultura do colonizador e do colonizado, do 

novo e do velho mundo etc. Segundo pesquisa de campo realizada por Ferreira (2008), tais 

representações podem ter criado dificuldades para que editores portugueses se interessassem 

pela publicação de suas obras, revelando pouca circulação delas em terras lusófonas. O texto 

tem como fontes de pesquisa obras de literatura infantil de Monteiro Lobato, documentos 

(pareceres e Boletins Culturais) produzidos pela Fundação Calouste Gulbenkian sobre a 

produção lobatiana e apoia-se nos estudos oriundos da História Cultural, especialmente os de 

Roger Chartier (1996).  

 

Palavras-Chave: Monteiro Lobato; modalidades da língua portuguesa; literatura infantil 

brasileira 

 

Uma introdução já conhecida 

Monteiro Lobato tem sido reverenciado na história da literatura brasileira como um 

dos primeiros a escrever para um modelo de leitor infantil que pudesse, através da ficção, 

aprender questionando, indagando, colocando em questão as verdades e ensinamentos postos 

pelo mundo adulto. Sem uma visão dicotômica de confronto, Lobato envolvia frequentemente 

seus personagens infantis e adultos em um processo de ensino e aprendizagem que 

pressupunha o diálogo entre eles, o que resultava em uma experiência prazerosa com a 

aquisição do conhecimento. 

Assim, ele compartilhava de uma tendência predominante no debate educacional da 

época em que viveu, especialmente no interior da Escola Nova (Sena, 2010, Soares, (2007) 

em que havia uma recusa ao uso (enfadonho) do livro como depositário de cultura, cujo 

conteúdo deveria ser memorizado e devolvido sem questionamentos. O livro, dentro desta 

nova perspectiva, deveria ser fonte de experiência para a descoberta de informações novas de 

forma atraente, bem humorada, didática. Segundo Vidal (2001), “nos discursos da década de 

30, emergia o desejo de destacar a importância do livro para o ensino renovado” (p. 201), 
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havendo uma oposição ao livro-texto, sendo leitura um dos destaques de formação intelectual 

das crianças. 

Zilbermann (2005) aponta que, nas primeiras décadas do século passado, a literatura 

infantil brasileira não tinha ainda tradição; sendo assim, muitas obras estrangeiras foram 

traduzidas e adaptadas e contos populares de natureza oral foram reescritos Além disso, o 

material escolar aproximava-se dos modelos das antologias ou seletas, trazendo textos de 

autores consagrados ou dos próprios livros didáticos voltados diretamente para o público 

infantil. 

Lobato, como autor e editor, soube explorar esta lacuna no mercado editorial e 

publicou todo o tipo de obra: clássicos adaptados, livros escolares e, ainda, aquelas obras 

especialmente voltadas para o ensino dos conteúdos curriculares, como gramática, geografia, 

aritmética, história geral etc. Como escritor para o público infantil, ele criou um conjunto fixo 

de personagens que viviam aventuras em todas as suas obras, tanto naquelas consideradas 

mais fantasiosas (A menina do nariz arrebitado, Caçadas de Pedrinho etc.), quanto em muitas 

das que foram adaptações de clássicos universais (D. Quixote de la Mancha, Peter Pan etc.) 

ou de mitos gregos (O Minotauro, Os doze trabalhos de Hércules), ou ainda nas de cunho 

didático (Aritmética de Emília, Emília no país da Gramática, Geografia de D.Benta etc.). 

Como ele, neste período, outros escritores brasileiros fizeram uso da ficção para 

ensinar conteúdos escolares aos jovens leitores de forma prazerosa, fácil e numa linguagem 

vocabular e sintática mais apropriada a este público. Entre outros, Cecília Meireles, por 

exemplo, escreveu “Ruth e Alberto resolveram ser turistas” (1939), obra que apresenta o 

Brasil destacando conteúdos de ciências sociais, seguindo o programa oficial para alunos do 

3º. Ano do curso primário (Sena, 2010); Érico Veríssimo escreve “Meu ABC” (1936) 

trazendo o abecedário como um recurso auxiliar das cartilhas para alfabetizar, e Viriato 

Correa publica “História do Brasil para crianças” (1934), de cunho patriótico, enaltecendo os 

feitos e heróis da metrópole portuguesa.  

Monteiro Lobato não foge à regra e é praticamente pioneiro no gênero que hoje 

denominamos de “paradidático”
3
, tendo criado várias obras com o objetivo de transmitir 

conhecimentos (científicos) em uma linguagem simples e didática
4
. Nestes moldes, ele 
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escreve: “História do mundo para crianças” (1933), “Aritmética da Emília” (1935), “História 

das invenções” (1937), “Emília no país da Gramática” (1934), “Geografia de D. Benta” 

(1935) e ainda livros como, por exemplo, “Os doze trabalhos de Hércules” e “Histórias da Tia 

Nastácia” (1937), que entre mitos e fábulas também “ensinam”, tendo como propósito inserir 

as crianças na cultura humanística universal.  

Neste texto, destaco principalmente a obra “Geografia de D. Benta” (1957) propondo 

uma leitura em torno das representações de Lobato em relação a algumas comunidades 

lusófonas quanto ao uso da língua portuguesa e à cultura de cada uma destas comunidades. 

Trago para este texto também o livro “Emília no país da Gramática” (1957), juntamente com 

outros documentos reunidos em pesquisa anterior
5
. 

 

A Geografia de D. Benta 

Com certeza, nos dias de hoje, a obra “Geografia de D. Benta” não teria um uso 

intenso no meio escolar e nem seria aceita como uma proposta inovadora para ensinar 

geografia às crianças. Neste livro há, por exemplo, uma concepção da geografia como 

predominantemente descritiva, diferentemente do que hoje entendemos por Geografia 

moderna. As “lições” de geografia lobatianas são uma apresentação descritiva/narrativa dos 

espaços físicos – divididos em territórios, países, estados, cidades - destacados em sua 

dimensão territorial, número de habitantes, capitais e cidades importantes, riquezas naturais - 

em detrimento a uma discussão mais geo-política, econômica e histórica. Algumas passagens 

são indicativas da desatualização de informações e conceitos ligados ao ensino da Geografia, 

como a definição de ilha na página 43 (op.cit) ou as várias passagens que se referem ao 

número de habitantes ou demarcação de territórios que, no mínimo, precisariam ser 

rediscutidos numa nova orientação didática.  

Como exemplo, pode-se citar ainda a passagem em que Dona Benta, diante de um 

mapa-múndi (p.28/9), diz às crianças que os continentes são compostos por oitenta paises e 

que o maior território é a Rússia (com 20 milhões de quilômetros quadrados), seguido pela 

China (11 milhões), Canadá (9.655.000), Estados Unidos (9.362) e Brasil (8.500.000). Essas 

informações, legítimas na época, encontram-se hoje desatualizadas, inclusive graças a 

mudanças geopolíticas (como a dissolução, por exemplo, da União Soviética ou a 

                                                                                                                                                               
obra identificada em uma categoria, ora em outra, como por exemplos, Reinações de Narizinho (Monteiro 

Lobato) ou Saudades (Tales de Andrade) no Relatório do “ Inquérito Leituras Infantis”, realizado por Cecília 

Meireles, na década de 30, conforme Sena (2010). 
5
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por autores brasileiros e destinados ao público infantil e juvenil, acesso disponível em: www.unicamp.fe/alle. 
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independência de antigas colônias), apresentando-se este mesmo mapa-múndi atualmente com 

196 países, sendo o Canadá o segundo em extensão territorial. (Wikipédia, a enciclopédia livre).  

Assim, alguns dos sentidos que justificariam sua presença na escola, hoje – ler com 

prazer para auxiliar no aprendizado do conteúdo escolar – foram perdidos e só permitem uma 

leitura se mediada por uma checagem das informações “científicas” que o livro se presta a 

oferecer. Mas, por outro lado, em nosso ponto de vista, um dos méritos para a recepção dessa 

obra (como de qualquer outra) é o fato de ela trazer indícios da visão de um escritor que 

obteve sucesso com sua obra, que demonstra capacidade para enredar seus leitores em 

aventuras bem-humoradas e criativas, que contribuiu com suas ideias (opiniões e críticas) em 

debates polêmicos sobre o Brasil, assim como com sua militância no campo editorial, em 

diferentes movimentos culturais do seu país.  

Nesta perspectiva, não pretendo construir uma discussão sobre o compromisso com a 

verdade e a realidade quando um escritor de literatura infantil se propõe a escrever para 

crianças. Quero aceitar a ideia de que uma obra é produto do seu tempo e do lugar em que foi 

elaborada; assim, conhecê-la em suas condições de produção – suas práticas discursivas - é 

acercar-se de representações de um mundo distante do nosso
6
.  

   Para Chartier (1996), as representações são configurações sociais e conceituais 

próprias de um tempo ou de um espaço. Para ele, as estruturas do mundo social - que não 

podem ser entendidas como categorias objetivas, abstratas, psicológicas ou intelectuais - são 

historicamente produzidas pela articulação das práticas sociais, discursivas e políticas que 

constroem as suas figuras. Nesse caso, podemos indagar por representações, conforme 

estudos da História Cultural (Chartier, op.cit.) como categorias de percepção e de apreciação 

do real, que permitem identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler, num campo de concorrências e 

de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e de dominação. 

O enredo da obra se inicia com o narrador informando que depois de D. Benta haver 

contado a história do mundo para os seus netos, Narizinho e Pedrinho pediram mais histórias, 

tendo D. Benta perguntado: 

 

                                                   
6
 Atualmente, Monteiro Lobato tem sido acusado, entre outras coisas, de ser altamente preconceituoso no 

tratamento dado aos personagens negros
 
em suas obras. É verdade que faz uso de expressões como: “macaco”, 

“negra como carvão” em expressões alusivas a Tia Anastácia. No nosso entendimento, entretanto, ele retrata um 

dos modos dos brancos, representantes da elite cultural e econômica do Brasil, se referirem aos negros, durante 

muito tempo. Se hoje tal tratamento é inaceitável, omitir ou não entender que isto nos oferece uma compreensão 

do nosso passado é apagar da história traços, gestos, sentimentos (preconceituosos) dos homens de outrora.  

 



5 

 

- Mais, quê? Perguntou a boa avó. Poderia contar muitas histórias assim – história da 

Física, história da Química, história da Geologia, história da Geografia... 

- Conte histórias de Geografia – pediu Pedrinho, que andava sonhando com viagens 

pelos países estrangeiros.  

E Dona Benta contou a Geografia.  

- Era uma vez uma grande bola – começou ela- mas ninguém sabia que essa grande 

bola fosse bola. (p. 3) 

 

E, ela começa pelas noções do Universo, que “se compõe de milhões de bolas, ou astros, 

ou mundos girando uns em torno dos outros” (p.3) e no decorrer dos serões (cinco primeiros 

capítulos), as “aulas” de D. Benta trazem o conteúdo da geografia relativo aos conceitos e 

informações sobre o Universo, as estrelas, a Terra, a Lua, diante de personagens curiosos e 

interessados. Atendendo a pedidos de Pedrinho, a explanação detém-se sobre a Terra “em que 

moramos”, sua constituição, extensão e formato, seus mares e oceanos, seus territórios, 

populações, belezas geográficas etc., quando então “Emília teve uma idéia”:  

 
- Vamos estudar geografia de outro jeito – propôs. Tomamos um navio e saímos pelo 

mundo afora vendo o que há. Muito mais interessante.  

- Mas onde está o navio, boba? – indagou Narizinho.  

- Um navio faz-de-conta.  

- Acho ótima a lembrança, Emília. – disse Dona Benta. E eu sigo no comando desse 

navio. Que nome vai ter?  

- “O Terror-dos-Mares” ! – gritou a boneca. Levamos toda gente de casa: Tia 

Nastácia, Quindim, o Visconde – todos, menos Rabicó. (p.32).  

 

Assim, através da imaginação dos meninos, o navio fica grande o suficiente para todos 

subirem nele e participarem da aventura de visitar o mundo, in loco (no desenrolar dos outros 

vinte e cinco capítulos), iniciando pelo Brasil (sul, sudeste, nordeste, norte do Brasil), para em 

seguida entrar nas Américas, no Novo Mundo (Canadá) e na península Ibérica, Norte da 

Europa etc. Ao longo de suas duzentas e sessenta e duas páginas, a viagem pelo mundo, um 

verdadeiro “estudo do meio”, permite atender à curiosidade e ao interesse dos personagens, 

que tudo vêem e perguntam, participando com inteligência e humor.  

  Em Geografia de D. Benta é possível localizar algumas passagens que sugerem visões 

que Lobato cunha, à medida que o navio avança pelo mundo, em relação a diferentes povos, 

especialmente os lusófonos, objeto de interesse deste texto. São visões algumas vezes 

partilhadas pelo seu tempo, muitas delas bem diferentes daquelas com as quais hoje 

convivemos. Visões sobre comunidades portuguesas, seus modos de enfrentar as adversidades 

geográficas da terra natal, as invasões e colonizações de povos; sobre características de 

temperamento próprias de cada grupo; sobre conquistas e invenções de diferentes culturas etc. 

Tais visões nos parecem hoje também bastante românticas, pouco complexas e “caricaturais”, 

como por exemplo, nas referências ao povo português, em que ora ele assume uma visão que 
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podemos caracterizar como positiva, ora como negativa, numa relação dicotômica em relação 

àqueles que foram nossos colonizadores.  

 

Quando os portugueses são bonzinhos 

A visão dos portugueses que aparece em algumas passagens do livro, como uma raça 

forte, de pescadores, desbravadores do mar destemidos e aventureiros, permite aos leitores vê-

los como bravos que “não fogem à luta” por medo do clima, das diferenças ou das 

dificuldades a serem enfrentadas. 

Ao chegarem, por exemplo, ao Canadá, no capítulo “Terra Nova. Canadá. Circulo 

Ártico”, o navio “O Terror dos Mares” penetra no porto de St. John, onde D. Benta percorre 

as ruas da cidade para ver o grande número de portugueses que lá moram e “defronte dum 

restaurante, em cuja tabuleta estava escrito ‘iscas com elas e sem elas’”, (talvez a informação 

detalhada – com ou sem elas - aponte para um uso da língua mais próprio da modalidade 

portuguesa-lusitana do que da brasileira) ela para e diz às crianças:  

 

- A colônia portuguesa daqui é bem numerosa; até restaurantes com dizeres em nossa 

língua encontramos. Raça forte, a portuguesa! Não escolhe clima. Tanta luta em 

Angola ou Moçambique, colônias africanas de clima quentíssimo, como aqui nestas 

paragens, quase enregelantes. E mestres na pescaria do bacalhau; talvez por isso 

gostem tanto desse peixe. (...) (p. 125). 

 

 Nessa cena, não há o tom de crítica à invasão dos portugueses nas colônias da África, 

como tampouco um comentário do quanto os portugueses foram exploradores incansáveis dos 

povos colonizados. Ao contrário, os colonizadores são apresentados como “vítimas” das 

condições climáticas adversas que os submetem a uma severa adaptação para sua 

sobrevivência e que migram por isso, para os mares. Sua luta e força para escravizar os negros 

ou para explorar as riquezas do solo africano não são fruto de uma visão ambiciosa ou 

dizimadora de culturas, mas decorrente da necessidade de resistência em terras bastante 

diferentes da sua.  

Em outra passagem, quando a turminha chega a Lisboa (Capítulo XXVIII Península 

Ibérica), Pedrinho - que não pôde ver o presidente da república que estava naquele momento 

em conferência com o Ministro Salazar, pergunta a D. Benta: “- Que Salazar é este, vovó? - 

Um homem que pôs em ordem as finanças portuguesas. Um verdadeiro grande homem. 

Endireitar as finanças de um país é um trabalho de Hércules”. (p.247). 

 Novamente, pela figura de António de Oliveira Salazar (1889-1970), Lobato apresenta 

como traços portugueses a capacidade de enfrentar desafios, num trabalho hercúleo para a 

recomposição de um país. Realmente, na época da escrita deste livro (década de 30), Salazar, 
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professor catedrático da Universidade de Coimbra, tinha assumido como Ministro das 

Finanças (1928-1932) e tinha se notabilizado como um político que saneara as finanças 

públicas de Portugal. O que Lobato não “corrigiu” (mesmo esta obra tendo sido editada 

somente um pouco antes do seu falecimento, em 1948) é que Salazar ganharia notoriedade 

ainda maior e que seria duramente criticado pelas nações democráticas por ter instituído o 

Estado Novo e ter mergulhado Portugal no mais extenso regime autoritário da Europa 

ocidental do século XX (1933-1974). 
7
 

 A essa imagem de desbravadores dos mares, de homens destemidos e fortes, também 

pode ser acrescida a de um povo trabalhador, saudável e rijo, por desfrutar da vida rural e 

simples, “de um trabalho constante e ao ar livre” (p.247). Uma visão bucólica e romântica de 

Lobato em relação ao homem do campo, que na lida com a terra se torna feliz e sadio, visão 

esta que se reflete nas palavras de D. Benta durante passeio pelas aldeias portuguesas: “ - O 

que Portugal tem de mais bonito são as aldeias, sempre alegres, rodeadas de campos muito 

bem cuidadinhos. Colhe-se lá trigo, milho, arroz, batatas, muita fruta, inclusive laranjas”. 

(p.247)  

Deste modo, é forte e bravo o povo português, tanto no enfrentamento da vida em 

novas terras, quanto na sua própria, na luta para sua sobrevivência com a terra (plantios) e 

com o mar (pescadas). É o que podemos ler nas páginas em que D. Benta, em visita a uma 

aldeia de pescadores de sardinha e atum, define os trabalhadores “como grandes pescadores a 

vender peixes para todos os países do mundo (...)”, concluindo: “- Foi a escassez de terras que 

tornou o português antigo um grande povo de navegantes (....)” e “junto com Inglaterra e 

Holanda, por disporem de pouca terra em casa tornaram-se devastadores dos oceanos e os 

maiores donos de terras do mundo.” (p.249). 

Na explicação para as relações de poder, de exploração e de dominação de outros 

povos pelos europeus (portugueses), Lobato reduz a ação a um golpe de sorte geográfico – 

pequeno território natal - dando aos colonizadores uma imagem ”simpática”, que justifica as 

conquistas territoriais em nome da sobrevivência própria.  

                                                   
7
 Difícil avaliar se a ausência do interesse para publicação das obras de Lobato por parte de editores portugueses 

possa ter sido construída por uma posição como essa descrita em Geografia de D. Benta. Talvez esta seja uma 

hipótese exagerada, considerando-se que não sabemos de modo seguro se esta obra chegou às mãos dos 

portugueses como possível de ser editada. No entanto, em pesquisa realizada por nós (Ferreira, 2008) 

constatamos, em documentos e em depoimentos dados pelos entrevistados, o reconhecimento e a admiração sem 

restrições a outro escritor brasileiro: Jorge Amado, de longe o mais citado. Atribuímos o interesse por este 

escritor, entre outros motivos, ao fato (explicitado por alguns entrevistados) de os leitores compartilharem suas 

posições políticas de esquerda e também por ter sido ele um autor mal visto pela ditadura salazarista.  
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Do tempo das grandes navegações portuguesas, Lobato ainda enaltece o povo 

português pela sua cultura marcada pela figura de Luís de Camões. Em visita a Macau, D. 

Benta aproveita para ir até o lugar em que o poeta morou quando lá esteve exilado e escreveu 

os versos do “imortal Os Lusíadas” e diz:  

 

- Vejam, meus filhos, o que é o mundo – disse D. Benta. Estamos exatamente no 

pontinho da Ásia onde já esteve há séculos o velho Camões, que naquele tempo era 

mocinho e namorador. Aqui... aqui... Aqui escreveu ele muitos dos seus versos.... 

Ficou uns instantes pensativa. Depois:  

- Tudo morre, tudo passa, tudo desaparece levado pelo rio do tempo – menos a obra 

de arte. Como Camões produziu uma verdadeira obra de arte, não morreu – está 

sempre vivo na memória dos homens – sempre lido - sempre recordado... (p.177).  

 

Na importância dada ao poeta e a sua obra, Lobato – homem também das letras- 

destaca a imortalidade de um autor pela qualidade de sua produção, que é sempre atualizada, 

renovada e recordada quando lida pelos homens. Assim é que, nas palavras de D. Benta, certa 

literatura é referendada, certa obra e autor são destacados; é a importância da tradição literária 

sendo sugerida aos jovens leitores-personagens desta história e também aos jovens (de carne e 

osso) que a leem.
8
  

Em muitas dessas passagens, as representações em torno dos portugueses podem ser 

interpretadas como distintas daquelas que poderiam ser atribuídas aos brasileiros, mas que 

não foram objeto deste estudo. É como se, de uma forma comparativa nem sempre explícita, 

Lobato fosse construindo modelos de ser e de estar entre os dois países: lá, as terras são bem 

cuidadinhas e picadinhas; lá, pescadores e navegadores, porque habitantes de um pequeno 

território; lá, fortes e saudáveis porque trabalham nos campos, ao ar livre; lá, uma obra de arte 

vive na memória dos homens; lá, um político salvador das finanças do país etc. Cá, um país 

de tamanho continental; cá, fazendas grandes (p.247); uma labuta sem fim dos fazendeiros 

com a formiga saúva (p.58); um país com novas cidades, novos estados e capitais, em 

desenvolvimento e em formação (pp.63/64); uma nação que espera, um dia, que o petróleo 

possa enriquecê-la (p.89); um escritor que almeja a notoriedade: “- Pois eu [Emília] também 

hei de fazer companhia ao Senhor Camões. Vou escrever as minhas Memórias.” (p.177).  

 

Porém, nem sempre bem vistos, os portugueses 

                                                   
8
 A estratégia editorial de inserir, no interior do próprio enredo, referências a outros livros escritos por ele é 

bastante comum também em Geografia de D. Benta ( pp.3;.29; 62; 74; 177; 219). Ao longo da história, 

também é comum a alusão a autores de outras nacionalidades, numa demonstração de que seus personagens são 

pequenos leitores vorazes e conhecedores de uma literatura que faz parte da cultura universal (pp. 157; 

166;212;246; 261), podendo ser modelos para os leitores de carne e osso.  
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Mas em outras situações, Lobato oferece aos seus leitores uma visão bastante diferente 

da descrita até então. Os portugueses, sempre ao lado dos europeus – ingleses, espanhóis, 

alemães, italianos – são apresentados como aqueles que descobriram sim novas terras, mas 

que colonizaram outros povos sem piedade, que dizimaram culturas, roubaram tesouros, 

exploraram a ingenuidade e fraquezas dos conquistados.  

Em visita à velha China, por exemplo, D. Benta destaca o respeito que deve ser dado a 

este continente – “de cultura milenar” - pelo muito que fez pela humanidade, com suas 

invenções (“a imprensa, pólvora, escrita”); com seus produtos (“o papel, porcelana, a seda”); 

“com sua arte (da cerâmica) e filosofia etc.”. Mas, segundo ela:  

 
- Os europeus – disse D. Benta, sempre se aproveitaram da inofensividade dos 

chineses, agindo aqui como em casa sua. (...). Até os portugueses tiraram a sua 

lasquinha. Aqui perto fica Macau, que ainda está nas mãos dos portugueses. (...) que 

os portugueses “arrendaram” há muito tempo (p.175).  

  

E, assim, a avó das crianças caracteriza os colonizados como ingênuos, pacatos, 

inofensivos - em oposição aos colonizadores que invadem suas terras, “agindo como em casa 

sua.” (p.175). Vítimas de um povo ganancioso e cruel, os invadidos pouco podem fazer, como 

os chineses que optam por separar Macau do resto do continente, construindo uma muralha, 

como a dizer: “Vocês ficam com a terra, mas nós não queremos saber de vocês.” (p.175). Os 

invadidos resistem sem luta, por um traço de caráter próprio da sua cultura; assumem uma 

atitude de desprezo e altivez, apartando os invasores de seu convívio. 

Uma outra situação semelhante pode ser destacada no capítulo “Mar Vermelho e 

África” (capítulo XXIV), quando o navio chega às costas do continente africano, no entanto, a 

tripulação decide não ancorar, pelo “calor sufocante” e por medo de perder o Quindim, animal 

que poderia desertar ao perceber a proximidade de sua terra natal. É através da luneta que D. 

Benta aproveita a travessia do Mar Vermelho para mostrar a costa africana e a zona 

intermediária entre a Ásia e a Europa.  

Com a luneta, passando de mão em mão, D. Benta faz uso dos versos de Castro Alves, 

em Vozes da África e apresenta este continente, que “parece que nasceu maldito por causa dos 

seus desertos, da malária que assola inúmeras regiões, da mosca tse-tsé que propaga o bacilo da 

terrível doença do sono, (...) e da cupidez da civilização européia (...).” (p.212)  

Se os portugueses conseguem resolver suas dificuldades e adversidades (falta de 

terras, fatores climáticos etc.) com tenacidade; se os holandeses como os dinamarqueses 

“conseguiram transformar suas terras úmidas e frias, as piores possíveis, em pastagens maravilhosas, 

aperfeiçoando raças dos animais até chegarem ao que são hoje: o povo mais sossegado, mais feliz, 



10 

 

mais rico, mais culto, mais bem informado e, por conseguinte, o mais civilizado” (p. 261) com 

trabalho, inteligência e bom senso, os africanos são “malditos e infelizes”, porque vítimas de 

todas as mazelas que assolam sua terra natal.  

Passivos, indefesos, doentes, sem tenacidade para a luta, sem a “altivez” dos chineses, 

sem a inteligência dos dinamarqueses, os africanos são subjugados a uma maldição, a um 

determinismo marcado pela força do ambiente contra o homem. Sua imagem não traz 

qualquer traço em relação a suas crenças, práticas, costumes, valores e saberes que marcam 

distintamente povos, nações, comunidades. Também não é composta por aspectos ligados a 

um povo guerreiro, fundador de cultura, criador de condições ou impedimentos para os 

desafios que lhe são postos numa relação tensa e complicada de dominação entre os homens. 

E, por oposição, são os portugueses – sujeitos de uma história – que fazem e modificam a 

paisagem do mundo, por eles conquistada pela navegação. São sujeitos, com vontade, 

determinação, capacidade, ainda que vistos também como exploradores, cruéis e ambiciosos, 

gananciosos, conforme palavras de D. Benta: 

 

Nisto os portugueses começaram a sua grande era de navegações. Perto como se 

achavam da África, foram os pioneiros da exploração do continente infeliz. 

Descobriam as ilhas fronteiras à costa oeste – Madeira e Cabo Verde. Depois vieram 

descendo para o sul até chegarem ao fim da África – ao Cabo da Boa esperança. (...) 

Depois foram se infiltrando pela África a dentro e tomando conta daquilo. (p.213), 

(...) ocupando também Angola, a Guiné Portuguesa e Moçambique ... (p.216).  

 

Nas referências às colônias portuguesas no continente africano, Lobato insiste na 

explicação de jugo como sendo algo fadado por um determinismo marcado pela infelicidade. 

Os cruéis portugueses, agora personagens do Mal, navegam, descobrem, tomam conta de 

novas (muitas) terras, exploram, se infiltram, buscam lucros fantásticos; são indiferentes à 

mortandade e ao tratamento desumano dado aos negros, dominando povos (sempre) dóceis e 

pacíficos, conforme explica D. Benta: 

E depois que conquistaram as terras da América e “como os africanos fossem mais 

dóceis e já estivessem treinados na escravidão lá entre si pareceu aos portugueses que seria 

um mal menor” [do que escravizar os índios sempre rebeldes] (p. 213). “(...) Todos os 

civilizados, sobretudo os portugueses, os ingleses, os holandeses (..) por muito tempo 

brigaram pelo monopólio da exportação do “marfim preto”. A coisa dava lucros fantásticos 

(p.214) e por isso deram-lhes em cima como urubus na carniça.” (p.216). 

O apagamento de uma possível resistência de alguns povos às adversidades que lhes 

são impostas – climáticas, de solo, de ambiente - parece ancorado em uma visão caracterizada 

como determinismo geográfico em que o homem acossado pelo meio ambiente é fortemente 
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influenciado e definido por ele. Tal relação de causa e efeito homem e natureza, difundida 

com viés de cientificidade que parece ter sido assumida por Lobato nas imagens construídas 

de vários povos e culturas no desenrolar do enredo desse livro, como também por outros 

escritores brasileiros, como, por exemplo, em “Os Sertões” de Euclides da Cunha.  

  

Os personagens lobatianos reconhecidos nos paises lusófonos 

Sabemos o quanto Lobato esmerou-se em propagar seus livros, escrevendo cartas a 

escritores, livreiros e políticos que ocupavam cargos públicos; lançando-se numa ampla 

publicação em jornais e revistas da época, conforme Hallewell (2005); inserindo nas falas dos 

personagens do Sítio do Picapau Amarelo referências a outras obras lobatianas já editadas ou 

a publicar (Garcia, 2010) etc.  

Em Geografia de D. Benta, em pelo menos dois momentos presenciamos esta 

estratégia editorial própria de Lobato para chamar a atenção para a existência de uma 

“biblioteca lobatiana”, citada e conhecida pelos personagens do Sítio que fazem parte do 

enredo. Tal “biblioteca” é apresentada como muito familiar aos personagens, que são ao 

mesmo tempo leitores e também protagonistas das obras que a compõem. Tal “biblioteca” 

criada no enredo ficcional serve como referência real para os leitores – de carne e osso – que 

podem consultá-la, adquirir ou desejar um livro outro que não o que está naquele momento 

em suas mãos. 

 A “biblioteca” é boa e famosa por ser formada por livros que contam aventuras de 

personagens que encantam leitores até mesmo fora do Brasil, como por exemplo, no episódio 

em que os habitantes do Sítio visitam Macau - cidade com uma população 

predominantemente chinesa, mas com um número significativo de portugueses entre ela:  

 
No passeio principal da cidade, a Praia Grande, passaram a tarde conversando com os 

meninos, filhos de portugueses, que por ali brincavam. Um deles reconheceu 

imediatamente o pessoalzinho de Dona Benta.  
— Tu não és a tal Narizinho, neta da Senhora Dona Benta? — perguntou o guri 

aproximando-se.  

— Sim, sou... Como sabe? 

— Ah, é que temos aqui uma livraria que recebe os livros do Brasil e lá comprei a 

história das tuas reinações, e as Caçadas de Pedrinho e a Aritmeticazinha cá da 

Senhora Emilinha... Sei tudo de cor... 

— Será possível? — exclamou Narizinho, espantada e contentíssima. — Será 

possível que até neste fim de mundo as crianças conheçam nossas reinações? 

 — Mais do que possível, menina. E se duvidas, poderei levar-te à tal livraria. Verás 

lá toda a coleção dos teus livros.  

E assim foi feito. O portuguesinho levou-os a uma loja da cidade onde havia todos os 

livros das reinações.  

— E de qual de nós você mais gosta? — perguntou Narizinho.  

— Gosto de todos — cá da senhorita Emilinha, cá do senhor Visconde de Sabugosa, 

do senhor Marquês de Rabicó (...). 
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Se considerada apenas fruto da imaginação de Lobato, com certeza esta cena 

materializa o desejo do autor em ser conhecido, além mares, por suas obras. Se ficção, ela se 

revela uma estratégia editorial – “meta-propagandística” - de enredar o leitor de obra em obra, 

de apresentar de forma casual a produção do autor à criança enquanto esta a lê, de sugerir a 

ela que muitos outros leitores são grandes admiradores de Lobato. 

 No capítulo XXV, “No mediterrâneo”, novamente uma cena bastante semelhante 

pode ser destacada. Nela, Emília - que pela primeira vez durante a viagem resolve espiar na 

luneta, relata assim o que vê:  

 
- Agora estou vendo a cidade de Lourenço Marques cheia de portugueses. Há lá uma 

farmácia; dentro da farmácia está um menino lendo um livro... Imaginem que livro é? 
A minha gramática!.... Oh! Esse menino conhece todos os nossos livros. Estou vendo 

na estante dele as “Reinações”, as “Caçadas de Pedrinho”, a “Viagem ao Céu”... 

Todos duvidaram que pela luneta fosse possível enxergar tão longe com tamanha 

minúcia, mas Emília jurou que era verdade; e disse mais: Estou vendo o nome da 

livraria que lhe vende esses livros. Chama- se “Livraria Minerva”. (p.219/20). 

 

As duas passagens indiciam a intenção de Lobato de ser lido pelas comunidades 

lusófonas, o que significaria reconhecimento internacional, numa ampliação da circulação de 

suas obras. Sabemos que sua produção foi amplamente editada na Argentina (Soares, 2007; 

Hallewell, 2005; Arroyo 1988), conquistando leitores para além do Brasil. No entanto, não 

temos qualquer referência em relação a um significativo interesse de editores dos países 

lusófonos em publicá-lo ou que os personagens lobatianos tenham alcançado aclamação 

incondicional pelos seus livros, conforme foi sugerido nessas aventuras que eles viveram em 

Macau e em Lourenço Marques.  

 

Modos distintos de usos de uma mesma língua 

Assim é que esses fragmentos apresentam a intenção de Lobato de auto-elogiar sua 

obra como aquela que é lida e (re)lida, cujos personagens e histórias são (re)conhecidas em 

terras longínquas. Mas também essas mesmas passagens sugerem sua intenção de marcar a 

distinção entre os países lusófonos , no que diz respeito ao modo de falar a língua portuguesa, 

o que aparece através da fala de Emília, como no diálogo da turminha do Sítio com os 

portuguesinhos, ainda em Macau: 

 
Emília implicou-se com o portuguesinho por causa do Tu. Depois que se separaram, 

ela disse à menina:  

— Viu que pedantismo? Tu para lá, tu para cá, e todo cheio de diminutivos — a 

“Senhora Emilinha”, as “reinaçõezinhas”... Gente que fala Tu não me entra. Eu cá sou 

ali no Você. (p.170).  
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Nessa direção, podemos pensar que Lobato propõe uma representação da modalidade 

da língua falada em Portugal como mais “pedante”, deslocada de um contexto de 

comunicação mais natural; “fora de moda” no uso das expressões e nas formas de tratamento. 

Nesta representação, há um certo juízo de valor (pejorativo) em relação à modalidade 

portuguesa, em comparação com a brasileira, que parece ter sido aqui destacado.  

È, no entanto, na obra “Emilia no país da Gramática” que tais noções ligadas a um 

projeto linguístico delineado por Lobato ganham forma mais explícita. Para o autor, a língua 

evolui, modifica-se, adapta-se, sendo (re)criada conforme o tempo e o lugar em que é 

produzida. A língua varia na pronúncia e nos significados; com ela emergem e caem em 

desuso vocábulos e expressões. A língua deve ser cuidada, trabalhada, conformada ao gosto e 

entendimento dos leitores de seu tempo. Não há usos mais ou menos corretos, há usos 

distintos, para diferentes propósitos, guiados pelas condições de produção da linguagem. 

Dona Etimologia, personagem do livro “Emília no País da Gramática” s/d), apresenta de 

forma bem definida essas idéias lobatianas a respeito da língua, conforme podemos ler na 

passagem a seguir.  

Em uma conversa com outros personagens do Sítio, Dona Benta responde assim a 

Narizinho quando esta compara os usos distintos entre a língua do Brasil (cidade nova) e a de 

Portugal (cidade velha):  

 
— Nesse caso, aqui nesta cidade se fala mais direito do que na cidade velha — 
concluiu Narizinho.  

— Por quê? Ambas têm o direito de falar como quiserem, e portanto ambas estão 

certas. O que sucede é que uma língua, sempre que muda de terra, começa a variar 

muito mais depressa do que se não tivesse mudado. Os costumes são outros, a 

natureza é outra - as necessidades de expressão tornam-se outras. Tudo junto força a 

língua que emigra a adaptar-se à sua nova pátria.  

A língua desta cidade está ficando um dialeto da língua velha. Com o correr dos 

séculos é bem capaz de ficar tão diferente da língua velha com esta ficou diferente do 

latim. Vão ver. (p.101).  

 

A aceitação de que a modalidade brasileira é um dialeto da língua velha, que dela se 

distancia e que dela irá se separar um dia, é uma concepção histórica de língua assumida por 

Lobato. Não parece haver aqui um confronto de auto-afirmação política e econômica no jogo 

entre colonizador e colonizado, nem uma negação da cultura europeia, como muitos escritores 

brasileiros da época de Lobato (os modernistas, por exemplo). Trata-se da defesa de um falar 

distinto da língua mãe – que se diferencia por estar distante, porque passa a atender outras 

necessidades de expressão – numa visão de que a língua aceita variedades linguísticas.  
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As edições lobatianas em países lusófonos 

As representações criadas no interior das obras de Lobato até aqui apresentadas, 

escritas ainda em meados do século XX, sugerem imagens de Portugal ora como um país que 

tem um povo forte e desbravador de mares e terras, ora como o país de um povo cruel e 

dizimador de culturas, ou ainda possuidor de uma cultura universal como a de Camões. 

Sugerem ainda que comunidades lusófonas (colônias) são pacíficas e generosas porque 

aceitam com passividade as adversidades que lhes dão impostas pelo ambiente e pela 

exploração dos seus colonizadores. E também que na relação dos usos da linguagem, as 

representações das diferenças entre as modalidades brasileira e de Portugal não são entendidas 

como mais ou menos corretas no interior da língua portuguesa, mas como expressões 

(legítimas) dos homens no tempo e lugar em que são produzidas. 

Não sabemos até que ponto essas posições lobatianas (e talvez outras, como 

irreverência e crítica a valores historicamente postos) possam ter colaborado para o pouco 

interesse dos editores portugueses em publicar suas obras infantis.  

Realmente, em pesquisa realizada, foi possível constatar que as obras infantis de 

Monteiro Lobato pouco circularam pelas terras portuguesas pelo viés oficial (em livros 

didáticos, em indicações para leitura no Programa Nacional da Leitura - PNLER de Portugal, 

na relação de obras adquiridas pela Fundação Calouste Gulbenkian
9
 etc.). Também não estão 

disponíveis em catálogos de editoras para uma possível aquisição e é raro encontrar um 

exemplar em alfarrábios, livrarias ou então nas estantes das bibliotecas públicas municipais e 

escolares da cidade que tomamos como pesquisa de campo.  

Em vários documentos consultados (recensões emitidas por pareceristas e boletins 

culturais publicados pela Fundação Calouste Gulbenkian, no período de 1960-1988, por 

exemplo) identificamos tanto uma apreciação elogiosa da produção de Lobato: “texto uma 

delícia, situações de deslumbramento, obra de qualidade, mundo divertido” (Rocha, 1985) - 

quanto o reconhecimento da capacidade imaginativa na criação de histórias interessantes e 

estilo envolvente e singular do autor. Mas também uma crítica a sua escrita em relação à 

disparidade ortográfica e sintática que existe entre as normas portuguesa e brasileira. Vários 

de seus livros
10

 foram avaliados pelos pareceristas – escritores renomados portugueses – que 

                                                   
9
 A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), com os Serviços de Bibliotecas Itinerantes/ Serviços de Bibliotecas 

Fixas/ Serviços de Bibliotecas e Apoio à Leitura, que funcionou de 1957 a 2001, é uma importante instituição 

que contribui para validação, consagração e divulgação de livros de literatura e de seus autores (inclusive de 

brasileiros) por todo o território português. (Ferreira, 2008). 
10

 Os livros que receberam pareceres da Fundação Gulbenkian são: “Robin Hood” , parecer de Maria João 

Vasconcelos (30/01/1967); “Robin Hood” parecer de Patricia Joyce (08/05/1967); “O Minotauro”, “Aritmética 
de Emília” e “O Picapau Amarelo”, pareceres de Natércia Rocha (05/02/1985). 
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em comum desaprovaram a aquisição de suas obras (na edição brasileira) para compor o 

acervo das bibliotecas itinerantes e depois fixas da referida Fundação. Também estes 

recenseadores expressaram a falta de interesse dos editores portugueses em dar à obra 

lobatiana uma edição lusitana, para não confundir os jovens leitores no uso canônico – correto 

e modelar - da língua materna e para evitar a corrupção e a degradação da língua nacional. 

Adolfo Simões Muller (1986), por exemplo, ao organizar uma antologia com histórias 

e poemas de autores de várias nacionalidades, traz um fragmento intitulado O senhor de La 

Fontaine e o Sítio do Pica-pau Amarelo (p. 44), retirado da obra de Lobato. Na apresentação 

da biografia do autor brasileiro, o organizador destaca que: “ele nos deixou as páginas muito 

belas de Literatura Infantil, de que foi, aliás, o verdadeiro criador na sua pátria. Quando 

morreu em 1948, Monteiro Lobato (ainda insuficientemente editado em Portugal) estava 

em pleno Sítio do Pica-pau Amarelo, no auge de sua glória. Como o peixe fora d’água ...” 

(p.44). (negrito nosso). 

Nesta mesma direção, Natércia Rocha (1985) ao avaliar a obra O Minotauro, para 

compor o acervo da Fundação coloca:  

 
Os netos de D. Benta descobrem a Grécia Antiga, encontram deuses e heróis, 

conhecem lendas, são as aventuras já mostradas na série de televisão. O texto cria os 

mesmos problemas já mencionados nas outras fichas sobre livros do mesmo Autor; a 

disparidade ortográfica e sintáctica entre as normas brasileira e portuguesas não torna 
possível a recomendação dessa obra, lamentando contudo que tal aconteça. Não 

haverá editores portugueses para Monteiro Lobato? (negrito nosso). 

 

Poderíamos pensar que Lobato talvez não tenha sido editado em Portugal pela sua 

opção em escrever na modalidade da língua usada no Brasil. Mas por que então os editores 

não buscaram uma edição na versão portuguesa, conforme chamam atenção os autores nos 

textos anteriores e tal como fizeram com as obras infantis de Lygia Bojunga
11

? Por que então 

Jorge Amado, com o livro “O gato malhado e a andorinha sinhá – uma historia de amor”, é 

até hoje publicado e indicado no programa nacional da leitura PNL de Portugal e “ O meu pé 

                                                   
11

 Dois pareceres emitidos por Natercia Rocha, nos anos de 1988 e 1989 sobre A Bolsa Amarela e Corda Bamba 

de Lygia Bojunga Nunes, trazem a aprovação para a aquisição dessas obras para as bibliotecas da Gulbenkian. 

Para esta mudança diante da produção brasileira, Rocha justifica que se trata de uma autora que ganhou o prêmio 

Andersen, e que tem um estilo desordenado, fluido, marcado de oralidade, de grande força visual, de 

musicalidade, de colorido vocabulário, próprio de uma linguagem em evolução etc. Assim, graças a um capital 

simbólico construído em torno de Lygia, suas obras foram publicadas em versão portuguesa. Já em relação a O 

Sofá Estampado, o parecerista, António Viana (1988), não recomenda a aquisição da obra porque ela conserva a 

oralidade brasileira, por exigência feita pela própria Lygia Bojunga Nunes.  
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de laranja lima” de José Mauro de Vasconcelos pode ser adquirido em livrarias das cidades de 

Faro, Porto e Lisboa, por exemplo? 
12

 

A exigência feita para uma ampla aceitação das obras de Lobato ainda mostra-se 

diversa e contraditória quando comparamos com o que ocorre com outros autores brasileiros, 

como por exemplo, com Érico Veríssimo - “amado” sem qualquer suspeita ou restrição, 

mesmo quando ”criticado” pelo uso da modalidade escrita brasileira em suas obras nas 

recensões produzidas na Fundação Gulbenkian (Ferreira, 2008). Em As aventuras do avião 

vermelho e outras histórias, o recenseador, Adolfo Simões Muller, (1981), por exemplo, 

avalia a obra como “recomendável” e de valor considerado “bom”, finalizando seu texto da 

seguinte forma:  

 
Poderia fazer referência à necessidade de um maior glossário do que aquele que vem 

no final do livro. Mas as palavras ou expressões como “bobagens”, ticoticos”, , “dedo 

minguinho”, “te trago um livro”, “não cabo nos aviões”, “foram muito sem sorte”, 

“pisava no rabo do gato” etc., etc., devem dispensar hoje qualquer explicação, aos 

esclarecidos telespectadores infantis dos romances e novelas da T.V. [...] Tá legal!.  

 

A exigência feita a Lobato também parece diversa e contraditória porque escrita por 

pareceristas diferentes. Simões Muller (no parecer anterior) aprova a obra de Veríssimo – sem 

qualquer nota editorial - porque as crianças já estão familiarizadas com a modalidade 

brasileira da língua portuguesa pela televisão. Por outro lado, Lobato é recusado por Natércia 

Rocha (05/12/1985), justamente porque aclamado pelos telespectadores poderá conquistar 

mais leitores da obra impressa na modalidade brasileira: 

 
Reencontrar Monteiro Lobato pode ser um encantamento para o adulto; analisar 

qualquer volume da sua obra, tendo em vista uma possível presença nas Bibliotecas 

da F.C. Gulbenkian pode ser um suplício. A obra é muito boa, o texto uma delícia, as 

situações um deslumbramento. Mas tudo está escrito fora das normas portuguesas de 

ortografia e de sintaxe. Pode dizer-se que as crianças de hoje fazem largo consumo do 

material impresso no Brasil, além das produções para televisão. Tanto bastará para 

que assumamos a responsabilidade de irmos ao seu encontro com textos que, pela sua 

apresentação, provoquem a confusão na aprendizagem recém-iniciada da escrita e 

leitura da língua materna? E no caso presente, a recente passagem da espectacular 

série de televisão, canalizará mais leitores para estes livros.  
 

Nesse sentido, são posições diversas quanto ao perigo do contágio da criança 

portuguesa com a escrita na modalidade brasileira através da leitura do impresso, ao temor de 

uma leitura que prejudique a formação intelectual e cultural da criança. Teria Lobato sido 

                                                   
12

 O livro “Meu Pé de Laranja Lima”, assim como “O Gato malhado e a Andorinha Sinhá – uma historia de 

amor”, ambos escritos na modalidade brasileira, ficam expostos nas vitrinas ou são facilmente encontrados nas 

prateleiras das livrarias. Também são lembrados por vários entrevistados. O primeiro, como um bom livro lido 

que circula entre familiares e amigos O segundo é lembrado pelo autor da recensão, como um dos autores 

brasileiros mais amados pelos portugueses (Ferreira, 2008; 2009). E, como sabemos, tais autores, assim como 

Lobato, não apresentam uma modalidade da língua nos moldes portugueses. 
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editado em Portugal se avaliado positivamente em pareceres emitidos por Muller para compor 

o acervo da Fundação Gulbenkian
13

 ?  

Ao longo do tempo, apreciações a respeito da produção brasileira voltada para leitores 

infantis ganharam outro tom, talvez, orientado por contribuições de diferentes naturezas: no 

conceito de língua, como histórica e social; nas concepções de ensino e aprendizagem da 

escrita como objeto de conhecimento pela criança; nas noções de autoria e de linguagem 

literária como expressões singulares de uma cultura e nas decisões editoriais que ampliam o 

mercado consumidor formado por leitores de uma mesma língua, entre outras.  

Documentos como os últimos Boletins Culturais
14

 produzidos pela Gulbenkian - 

especialmente o de 1993, intitulado Outras vozes também nossa, revelam novas 

representações em torno da produção literária lusófona, incluindo o Brasil. Nele, a cultura 

portuguesa reconhecida pelas sete culturas dos países lusófonos, traz o seguinte comentário 

das organizadoras do referido Boletim: “nosso idioma terá doravante possibilidade de se 

desenvolver, crescentes ensejos de se expandir, renovados modos de se afirmar, — sob o 

risco, se o não fizer, de não ser mais que uma periférica língua dos pobres numa arrogante 

Europa de ricos” (Rocha e Meneres, 1993, p. 6). São novas mudanças para acolher 

modalidades diferentes, expressões culturais distintas, em modos também distintos de 

identidade nacional, fortalecimento de um mercado comum de produção e recepção de obras e 

autores que se comunicam em uma mesma língua. Mas, neste Boletim Cultural (1993), 

Monteiro Lobato não aparece ao lado de vários escritores brasileiros com suas obras para 

jovens leitores.  

Concluindo, queremos registrar que as questões aqui postas em relação às razões para 

uma não publicação de Lobato nos países lusófonos precisam ser melhor investigadas. O que 

temos até agora são resultados parciais de uma pesquisa, que apontam para a ausência dos 

livros infantis escritos por Monteiro Lobato no material que circula nas escolas, nas 

bibliotecas públicas, em alfarrábios e livrarias, em Faro/Algarve/Portugal. Compreender os 

sentidos dessa “interdição” a Lobato – e não a todos os escritores brasileiros que escrevem 

                                                   
13

 A FCG é responsável não só por proporcionar o encontro do leitor português com o livro de literatura, como 

também por impulsionar uma produção de livros para crianças — bastante precária no país até então — para 

atender a demanda dessas bibliotecas fixas e itinerantes. As editoras, atentas a este cliente - a Fundação - 

investem na publicação de autores novos, na diversidade de gêneros textuais, como também numa significativa 

quantidade de exemplares de uma mesma obra, buscando atender a um grande número de crianças portuguesas 

que frequentam as bibliotecas da FCG. (Ferreira, 2008). 
14

 As recensões críticas e os Boletins Informativos/Culturais da Fundação Calouste Gulbenkian, acessíveis em 

http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim, são preciosos documentos que registram a história do 

projeto político de fomento à leitura desenvolvido por esta instituição. Através deles, é possível acessar também 

a lista dos livros adquiridos para os acervos das bibliotecas itinerantes e fixas, bem como os excertos de obras e 

de autores considerados “patrimônio” da cultura portuguesa e de outros países.  

http://www.leitura.gulbenkian.pt/index.php?area=boletim
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livros infantis - exige, de nossa parte, uma pesquisa maior, em busca de novas fontes, de 

cruzamento de documentos, dentre outros procedimentos, além da ampliação para outros 

campos exploratórios.  

Com os dados que temos até então, podemos afirmar que Lobato foi reconhecido pela 

intelectualidade portuguesa no que se refere à sua capacidade inventiva e bem humorada na 

construção das histórias e personagens. Também pôde ser apreciado pelas séries na televisão 

ou por raros fragmentos em livros didáticos, formas adaptadas de suas obras. Porém, recebeu 

uma crítica bastante acentuada das instituições – como Fundação Calouste Gulbenkian – 

como um escritor que não oferecia em suas obras um modelo de escrita vernácula aos jovens 

leitores portugueses.  

No entanto, tal crítica à modalidade escrita brasileira de Lobato, possível de ser 

identificada em documentos pesquisados, não parece ter sido a única responsável pela pouca 

circulação de suas obras em Portugal. Talvez suas posições nem sempre cordiais com as 

instituições – escola, igreja, família – ou seu conceito, nem sempre modelar, de criança - mais 

questionadora e irreverente – entre outras razões, possam também ter influenciado tal 

situação.  

De qualquer maneira, podemos pensar que a sua produção não conquistou o jovem 

público pelos caminhos oficiais das instituições que promovem a leitura em Portugal, mas, 

nesse caso, resta ainda uma questão: teria Lobato singrado mares e alcançado leitores infantis 

em terras como Macau e Lourenço Marques, alargando assim sua recepção e atendendo aos 

gostos lusófonos? 
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