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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo central desenvolver uma análise da obra “A 
chave do Tamanho” de Monteiro Lobato e a proposta de estudo das intervenções 
feita por ele no âmbito da literatura infantil e da educação. Buscamos compreender a 
posição de Lobato dentro de uma perspectiva educacional com base em sua 
concepção de infância que resgatasse o respeito à criança, seus interesses naturais 
pautados na imaginação e na inteligência. Este autor valorizou o lúdico associado ao 
conhecimento e procurou educar a criança por meio da leitura. Especificamente a 
leitura da obra “A Chave do tamanho”, trouxe a compreensão da relação de seus 
textos com o contexto histórico, direcionando o olhar da criança para os problemas 
mundiais, como a Segunda Guerra. Ao longo do trabalho procuramos evidenciar o 
conceito de educação de Lobato, que associa a educação com o progresso da 
nação, tendo em vista o momento histórico que vivienciava cercado pelos ideais 
positivistas. Procuramos trazer para a discussão alguns estudiosos de Lobato como 
Marisa Lajolo, Edgard Cavalheiro e Cassiano Nunes, que nos auxiliaram no 
delineamento do trabalho. 
 
Palavras-chave: História da Educação, Monteiro Lobato, infância, história da 
guerra. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Isso de começar não é fácil. Muito mais simples é acabar 
pinga-se um ponto final e pronto; ou então escreve-se um 

latinzinho: FINIS. Mas começar é terrível.  
(Memória de Emília/ Monteiro Lobato) 

 
O presente trabalho foi motivado a partir de leituras da obra de Monteiro 

Lobato, nas quais identificamos as representações acerca da história que traz um 

cunho educacional e uma forte preocupação com a transmissão de valores morais 

aos seus leitores. 

Abordamos a obra “A Chave do Tamanho”, destacando marcos considerados 

importantes na História da Educação: a preocupação de Monteiro Lobato com a 

formação de seu público leitor, bem como sua posição, intervenção e trajetória em 

direção aos problemas nacionais e mundiais. 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a obra de Monteiro Lobato por 

meio da análise “A chave do Tamanho” e suas intenções pedagógicas, distintas da 

metodologia escolar, e sua percepção quanto à necessidade de uma literatura como 

instrumento de progresso de uma nação. O objetivo específico apresenta como 

Monteiro Lobato utiliza seus livros como forma de dialogar com as crianças, 

valorizando o espaço infantil, a inteligência mental da criança concedendo-lhe voz. E 

apresenta ainda como o autor entrega a Chave da consolidação de idéias para a 

infância, aliando o real ao imaginário em uma viagem através da história. 

A metodologia empregada para alcançar estes objetivos foi uma análise da 

obra A Chave do tamanho e pesquisa bibliográfica. Foram tomados como referência 

básica os autores: Cassiano Nunes, Fanny Abramovich, Regina Zilbermann, Edgard 

Cavalheiro, Eliane Debus, Walter José de Fae, Laurence Hallewell, Léo Pires 

Ferreira entre outros. Cabe ressaltar que a referencia principal para a elaboração do 

trabalho é a autora Marisa Lajolo, que organiza grupos de estudo sobre Lobato. 

Essa seleção foi feita considerando que os autores, são recorrentemente citados nos 

trabalhos sobre o tema. 

Este trabalho foi organizado em três capítulos. O primeiro capítulo teve como 

proposta fazer um breve relato da trajetória de vida de Monteiro Lobato, objetivando 

compreender seu movimento literário, seu empreendedorismo enquanto editor e 

escritor, seu manifesto pela renovação e nacionalização da literatura. 
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Ainda no capítulo um procuramos discutir sua concepção de Infância, 

buscamos especificamente trabalhar os aspectos da infância e do cotidiano presente 

em sua obra, possibilitando a participação e interação com o leitor, delegando a 

criança um papel diferente do adulto. Seu respeito à inteligência das crianças e 

jovens. 

 Esse capítulo analisará a participação da boneca Emília; uma boneca de pano 

que fala e que também é ouvinte das histórias contadas por Dona Benta. Ela 

reafirma indiretamente o compromisso com a reforma e as mudanças, com seu 

discurso persuasivo convence a todos expondo seus planos. Palpiteira e bocuda, 

Emília é a voz de Monteiro Lobato. 

 No capítulo dois apresentamos uma breve revisão bibliográfica buscando 

respaldo teórico em autores como: Nunes (1983), Cavalheiro (1955), Lajolo (2001) e 

Ferreira (2011). 

 No capítulo três trazemos um conciso histórico da Segunda Guerra no sentido 

de contextualizar a discussão que segue sobre a obra “A chave do Tamanho”. Com 

o objetivo de construir uma base para discussão e abordagem do principal assunto 

neste capítulo, a segunda guerra mundial considerando sua importância histórica. 

Monteiro Lobato escreve esta obra como forma de demonstrar sua indignação e seu 

descontentamento. Apresentando nesta obra os efeitos e os horrores causados pelo 

próprio homem. 

Segundo Tatar (2004) “quer tenhamos ou não consciência, os contos infantis 

modelou códigos de comportamento e trajetórias de desenvolvimento, ao mesmo 

tempo em que nos forneceram com que pensar sobre o que acontece em nosso 

mundo”. 

Desta forma, esta pesquisa, se propôs discutir, por meio de estratégias, de 

recepção literária, as causas e efeitos de sua variação histórica, que refletem uma 

infância pensada na obra de Monteiro Lobato. Compreender a representação de 

infância, o lugar a ela atribuído em suas obras, como eram concebidos os 

acontecimentos mundiais como as guerras, pela abordagem da literatura, educação 

e a história. Compreendendo a História como uma problematização presente e, 

dentro de uma perspectiva cultural, tentar elucidar alguns pontos teóricos ligados a 

obra lobatiana e ao contexto político dentro do período proposto. 
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Lobato com sua capacidade perceptiva, seu interesse pela liberdade infantil, 

clama pelo direito da criança, permitindo suas manifestações inventivas, espontânea 

para, expressar suas emoções, e ensaiar-se por diversos caminhos. Sente a 

necessidade de se alterar a pratica educativa à luz da criatividade. Escreveu e 

reinventou idiomas, maravilhando e espantando as crianças. Ao fazer conviver a 

fantasia com a realidade, brincando com todas as possibilidades de descobrir o bem 

próximo. 

Com a sabedoria de Dona Benta, a esperteza malcriada de Emilia, a coragem 

de Pedrinho, o romantismo de Narizinho, a sabedoria de Tia Nastácia, e a 

genialidade do Visconde, foram nos introduzindo, nos problemas das guerras, do 

mundo e principalmente do Brasil. Lobato propôs a construção da utopia perfeita, 

criando o Sítio, trazendo a fantasia de um real possível. 

No livro “A Chave do Tamanho”, faz uma critica aos governantes que 

mataram milhares de pessoas e destruíram cidades inteiras na Europa. Nessa 

história Dona Benta e toda a turma do Sítio do Picapau Amarelo estão tristes com as 

notícias que chegam pelo rádio e pelos jornais contando sobre os bombardeios e as 

suas mortes causados pela guerra. 

Escondida de todos, Emilia resolve dar um jeito nessa situação e parte para 

uma aventura arriscada que pode acabar com toda a civilização. Depois de mudar o 

tamanho de todos os seres humanos, a boneca sai pelo mundo enfrentando perigos 

e fazendo descobertas. Em suas andanças chega a encontrar o temido Adolf Hitler. 

Numa época em que os adultos não costumavam conversar muito com as crianças, 

Lobato fala sobre a guerra com público infantil neste livro que se tornou um de seus 

grandes sucessos. 
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2.  Monteiro Lobato: vida e obra 
 

José Bento Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 na cidade de 

Taubaté. Após receber a tradicional educação Jurídica de classe média, tornou se 

promotor público em Taubaté, depois em Areias, pequena cidade do Vale do 

Paraíba do Sul. Em 1911, mudou-se para Buquira (atual Monteiro Lobato) para 

tomar conta da fazenda da família, empenha-se em torná-la rendosa, com projetos 

que incluem a modernização da agricultura e a criação de animais , a plantação de 

milho,café e feijão.Mas seus esforços foram frustrados, num tempo em que a política 

econômica não favorecia  agricultura e lavoura. 

Lobato (1959) se afligia com a técnica primitiva de cortar e queimar o mato, 

utilizada por seus vizinhos. Queixando-se desse costume perigoso e ecologicamente 

desastroso, em uma carta dirigida à seção “Queixas e reclamações” de O Estado de 

São Paulo, escreve o texto “Velha Praga” (LOBATO, 1959) 

Na carta referenciada acima surge personagens como: Jeca tatu, Chico 

Marimbondo e Manuel Peroba, que são os nomes que tornam anônimos os réus que 

o fazendeiro Lobato acusa de prática incendiária, considerando-a mais danosa que o 

fogo da guerra que incendeia a Europa. 

A essa primeira carta, publicada em 1914, segue artigo intitulado “Urupês”. A 

repercussão de ambos é imensa, que na voz de Lobato ressoa a insatisfação dos 

velhos fazendeiros paulistas, que se consideram lesados pela política em vigor. 

Tal autor ganhou significação na história cultural do Brasil, contribuindo no 

desenvolvimento da moderna atividade editorial e livreira, criando uma indústria 

editorial nacional, transformando o estilo em que os livros eram escritos, com o 

objetivo de atrair mais leitores. 

A primeira grande guerra (1914-1918) e suas conseqüências tiveram um 

efeito extremamente estimulante sobre a indústria brasileira, inclusive no comércio 

de livros, na medida em que cada vez mais, produtos locais foram substituídos por 

importados não disponíveis. Na verdade a situação do comércio de livros era 

extremamente desalentadora. Eram poucos os pontos de venda, limitado aos bairros 

mais ricos de São Paulo e Rio de Janeiro, e a maior parte do negócio baseava-se na 

importação, principalmente de Portugal e França. Havia apenas 31 livrarias em todo 
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País. Os primeiros passos de Lobato foram aumentar os possíveis pontos de venda, 

utilizando uma rede de distribuição da revista do Brasil (HALLEWELL, 1985). 

Com o objetivo de criar um público leitor em âmbito nacional, tentativa para a 

qual certo grau de conservadorismo estético era inevitável, Lobato era contra as 

influências européias na edição de livros infantis, por se tratarem de histórias sem 

qualquer vinculo com a possível experiência do leitor brasileiro. (HALLEWELL, 1985) 

Somente incorpora essa forma de escrever e o vocabulário conservador, 

europeu, quando o submete às regras dos moradores do Sítio do Picapau Amarelo, 

e, sobretudo, quando o moderniza, procedimento que o leva a renovar a linguagem 

dos heróis do passado, assim como suas atitudes, e condição. 

Lobato tornou-se recomendação bastante conhecida para vender livros por si 

só. De qualquer modo, a importância da aventura editorial de Lobato, não é tanto 

uma questão de quanto ele publicou e nem mesmo do que ele publicou, mas, o 

modo revolucionário com que dirigiu o negócio como um todo (HALLEWELL, 1985). 

Para elucidar melhor o trabalho de apresentar Monteiro Lobato, enfatizando 

sua relevância para o país, trataremos de duas instâncias profissionais importantes 

na vida de Lobato – editor e escritor. 

 

2.1. Lobato-editor 

A entrada de Monteiro Lobato no mercado editorial foi em 1917 quando se 

muda para São Paulo com a família e decide comprar a revista do Brasil, na qual era 

colaborador desde 1916. Sendo sua primeira experiência séria no mercado do livro e 

da cultura, teve sucesso no mercado editorial brasileiro com os livros de sua autoria. 

Com o primeiro de uma série de livros, Urupê cai no gosto do público, 

imprimindo assim ao mercado editorial nacional um espírito inovador e moderno da 

época (HALLEWELL, 1985). Defendendo as condições necessárias para o 

desenvolvimento da produção do livro e instauração de uma economia de mercado 

no Brasil. 
Editar é o que existe de mais sério para um país. Editar significa 
multiplicar as idéias ao infinito, e transformá-la em sementes soltas 
ao vento, para que germinem onde quer que caiam (Monteiro 
Lobato,prefácio do folheto da Fundação Banco do Brasil) 
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Lobato era ciente da importância do livro na construção e consolidação da 

cultura de um povo, mas também sabia que não bastava publicar, era preciso levar o 

livro até o leitor. 

Ao comprar a Revista do Brasil, dando início à sua atividade de editor, 

contabilizou apenas cinqüenta livrarias em todo o Brasil, oferecendo em geral, obras 

mal editadas, mal traduzidas, com capas pouco atraentes. Para mudar esse quadro, 

investiu num sistema agressivo e inédito de mala direta e venda por consignação por 

meio de agentes autônomos e pequenas empresas espalhadas pelo interior. E, 

acreditando que o livro deveria ser tratado como mercadoria, contratou artistas para 

melhorar sua apresentação, importou maquinário gráfico moderno e caprichou na 

escolha dos títulos. 

Abaixo apresentamos a famosa circular enviada por Lobato aos comerciantes: 
Vossa Senhoria tem o seu negócio montado, e quanto mais coisas 
vender, maior será seu lucro. Quer vender também uma coisa 
chamada “livros”? V. S. não precisa inteirar-se do que essa coisa é. 
Trata-se de um artigo comercial como qualquer outro; batata, 
querosene ou bacalhau. É uma mercadoria que não precisa 
examinar nem saber se é boa nem vir a esta escolher. O conteúdo 
não interessa a V.S., e sim ao seu cliente, o qual dele tomará 
conhecimento através das nossas explicações nos catálogos, 
prefácios etc. E como V.S. receberá esse artigo em consignação, 
não perderá coisa alguma no propomos. Se vender os tais livros, terá 
uma comissão de 30p. c; se não vende-los, no-los devolverá pelo 
correio, com o porte por nossa conta. Responda se topa ou não topa 
(HALLEWELL, 1985, p. 245). 
 

Segundo Laurence Hallewell (1985) isso proporcionou a Lobato uma rede de 

quase dois mil distribuidores espalhados pelo Brasil. As vendas aumentaram, os 

negócios prosperaram e sua empresa passa por sucessivas ampliações. Graças a 

sua política editorial aberta, Lobato consegue garantir a entrada no mercado de um 

sem número de escritores, senão completamente desconhecidos, pelo menos pouco 

divulgados em nível nacional. 

Durante o período que Lobato esteve no comando literário das editoras 

Monteiro Lobato & Cia e Companhia Editora Nacional pelo menos 50 novos 

escritores foram apresentados ao público. Também inovou ao introduzir e manipular 

um conjunto de técnicas e métodos de sondagem, pesquisas, classificação de 

mercados e de truques publicitários de sedução do leitor completamente inéditos 

naquele momento no campo mercadológico. 
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Lobato (1959) propõe a inovação do padrão gráfico se verifica através de uma 

programação visual sofisticada e tipografia elegante, atentando, ao mesmo tempo, 

para a revisão rigorosa da composição e provas finais. Com o objetivo de tornar seu 

produto cada vez mais atraente para o público contrata artistas para substituir as 

capa tipográfica por capas ilustradas buscando cativar cada vez mais leitores. 

Monteiro Lobato ganha relevância por recriar o ambiente editorial brasileiro 

que se encontrava, até então, muito moroso. Sua metodologia consistia em oferecer 

seus livros em consignação as livrarias com uma comissão de 30% na venda dos 

exemplares, e tudo era feito pelo correio. Houve uma grande adesão por parte das 

livrarias que logo se estendeu os outros tipos de postos de venda como loja de 

ferragens, armazéns, farmácias, bancas de jornal e papelarias. Resultando assim no 

impulso do comercio de livros no país. 

Em 1921, o escritor-editor realiza uma fabulosa e arrojada empreitada 

editorial para a época, num país de poucos leitores e sem tradição literária voltada 

para as crianças, publicando uma edição monstro de nada mais,nada menos que 50 

mil e 500 exemplares de “A menina do narizinho arrebitado”, com desenhos 

coloridos de Votolino, dos quais 30 mil são adquiridos pelo Governo do estado de 

São Paulo.Como editor,buscou estratégias publicitárias que viabilizassem a venda 

do referido livro. Produzido para um público específico, a criança e com destino 

certo, a escola, o livro trazia na primeira edição o registro literatura escolar (DEBUS, 

2004). 
“O meu Narizinho, do qual tirei 50.500- a maior edição do mundo! 

_tem que ser metido a bucha dentro do público, tal qual fazem as 
mães com o óleo de rícino. “Elas apertam o nariz da criança e enfiam 
a droga, e a pobre criança ou engole ou morre asfixiado” (LOBATO, 
1951, pg. 230). 

 

A inovação de Monteiro Lobato no campo editorial pode ser observada 

durante os quase sete anos que esteve à frente, juntamente com Octales Marcondes 

Ferreira, primeiro, da editora Monteiro Lobato & Cia (1920-1925) e, depois, da 

Companhia Editora Nacional, onde permaneceu até 1927. 

O período que compreende a atuação de Monteiro Lobato no mercado 

editorial brasileiro vai de 1918 – 1948, e após esse período observa-se uma parada 

no até então crescente mercado editorial. Combateu à burocracia e ao fisco, 
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especialmente no que tange o encarecimento do papel, dificultando assim a 

produção do livro no Brasil, luta contra os burocratas na defesa da cultura como a 

melhor forma de conquista da riqueza; com a alfabetização; o pacifismo; a 

elaboração de um dicionário, etc, empreendendo verdadeiras campanhas em 

benefício da população brasileira. 

Segundo Hallewell (1985) Lobato ensinou aos brasileiros e, na época, poderia 

ensinar até os estrangeiros como se devia editar e imprimir livros. A ele se deve 

também a formação da elite de gráficos que modernizou a feitura de livro no Brasil. 

E na casa impressora de Monteiro Lobato criou a técnica brasileira de fazer livros. 

Podemos afirmar que Monteiro Lobato deixou um legado para o mercado 

editorial brasileiro, sendo pioneiro nas técnicas e processos inovadores de 

publicação, onde abriu espaço para novos escritores. Ampliou as formas de 

comercialização de livros, tornando-os mais acessíveis. Preocupava-se também com 

a inovação do padrão gráfico tendo o intuito de tornar o livro mais atrativo para o 

crescente público leitor. Assim, ainda hoje percebemos a influência que Monteiro 

Lobato exerceu sobre o mercado editorial brasileiro mesmo com a redefinição de 

novos paradigmas e de outro momento histórico, as transformações criadas por ele 

servem de base para o que temos hoje. 

 

2.2 - Lobato – escritor 
 

O que induziu Lobato, à redação de obras infantis foi a falta, na época, de 

uma literatura dedicada às crianças. O pouco que havia não era geralmente muito 

louvável. A centelha que o acordou para essa tarefa importante foi um 

acontecimento trivial. Um dia, o escritor jogava xadrez com o amigo Toledo Malta, o 

autor de Madame Pommery, e este lhe contava a história de um peixinho que, por 

haver passado algum tempo fora d’água, desaprendera a nadar,e de volta ao rio, 

afogara-se. A história mexeu com sua imaginação. Mal saiu o companheiro, foi para 

a mesa e escreveu “A história do peixinho que morreu afogado”. Depois veio-lhe a 

idéia de desenvolver o enredo. Ao fazê-lo, vieram à memória cenas sua meninice na 

roça. Nascia o Sítio do Picapau Amarelo1. 

                                                 
1 Folheto comemorativo 100 anos de Monteiro Lobato publicado pela Fundação Banco do Brasil e 
Oldebrech, 1998. 
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Até o surgimento do Sítio do Picapau Amarelo, o livro infantil, traduzido do 

fabulário universal, utilizando linguagem difícil e cenários estranhos ao universo da 

criança brasileira, não apresentava nada que a cativasse. Em carta a Godofredo 

Rangel (1916) afirma que “é de tal pobreza e tão besta, queixava-se Monteiro 

Lobato, que nada acho para a iniciação de meus filhos”. 

O mundo pitoresco do Sítio do Picapau-Amarelo vai surgindo paulatinamente, 

sem esforço, na maior espontaneidade. Dona Benta, tia Nastácia, Narizinho, 

Pedrinho, Emília, o Marquês de Rabicó e o Visconde de Sabugosa vão-se impondo, 

livro a livro, trazendo novamente à luz as vivências do menino Juca, assim chamado 

carinhosamente por sua família (BARBOSA, 1996). 

Segundo Zilberman (2003) um dos traços mais visíveis a garantir o êxito da 

obra é a imediatiez da narração, tudo é descrito vivamente e de modo rápido. No 

Sítio do Picapau Amarelo, não existe diferença entre realidade e fantasia. Sua obra 

infantil, caracteriza-se pela vontade de liberdade, o moralismo convencional e 

sugestões religiosas foram aí abolidos. Louvava a vida e seus livros acreditavam na 

inteligência das crianças. 

Segundo Cassiano Nunes (2000) na saga Lobatiana, Narizinho representa a 

feminilidade, com discrição e encanto, Pedrinho tem caráter forte e simpático, Dona 

Benta une o carinho materno (ser avó é ser mãe duas vezes) a lições de ética e de 

saber. Tia Nastácia tem sentimentos ingênuos e puros, representando a cultura 

popular; A boneca Emilia constitui o protesto contínuo, a rebeldia criadora, como o 

próprio Lobato, seu inventor; O Marques de Rabicó é a sujeição aos instintos 

orgânicos. O Visconde de Sabugosa tem os lados bons e a genialidade. 

Apaixonado pelo seu país criou personagens de expressões culturais 

distintas, retratou o mundo rural brasileiro, escrevendo livros para crianças que 

queiram morar neles [...] “Ainda acabo fazendo livros onde nossas crianças possam 

morar. Não ler e jogar fora” (LOBATO, 1926). 

Dentre várias características de sua obra, três marcaram sua forma de 

escrever: simplicidade, clareza, e fantasia. Segundo Debus (2004) toda literatura de 

Lobato combatia os inquéritos literários,pois eles não provavam o que realmente se 

lê e sim o que se compra,dirigindo a leitura a uma classe de elite e a do povo 

caracterizando como desigual o acesso ao livro, por isso essa forma de escrever. 
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Preocupado em contribuir pela formação intelectual das crianças em seu país, 

proporciona aos seus leitores uma nova concepção de mundo. 

À medida que foi vivendo, paulatinamente foi trocando o convívio dos livros 

pela ação e a linguagem dos autores consagrados pela sua própria linguagem, isto 

é, a linguagem caseira, do cotidiano. Esta se tornou o instrumento de sua inventiva, 

caracterizada por um dinamismo muito acima da média. Realizou na prosa, com 

simplicidade e sem premeditação, na sua maturidade, o que parece ter sido ideal– “a 

língua errada do povo! porque ele é que fala gostoso o português do Brasil” 

(LOBATO, 1959). 

Lobato cria e apresenta ao público leitor brasileiro é um estilo singelo e 

conteúdo extremamente pessoal, da simplicidade mais direta, a da expressão. Mas 

não cai na banalidade, redimido foi pelas qualidades do seu espírito criativo e 

inquieto.  Como escritor, como comunicador, imprimiu na consciência do seu povo a 

idéia da luta pelas grandes causas, das quais dependia, e ainda depende, o destino 

mesmo da nacionalidade. A opção por uma língua viva, sangüínea, ginasticamente 

flexível, era determinante. A língua popular, numa estilização individual, seria a sua 

eleita. (PRADO JUNIOR, 1951) 

Suas obras fazem correlação com figuras ou fatos, elementos materiais 

freqüentemente derivado do seu mundo cotidiano na infância caipira. 

Antes de se transformar em série para televisão,sua obra  foi adaptada para 

ser transmitida como uma novela pelo rádio, durante a década de 1930/1940, época 

em que o rádio era um dos principais meios de comunicação de massa.No final da 

tarde, crianças e adultos ligavam seus aparelhos para acompanhar as aventuras  do 

Sítio do Picapau-Amarelo. 

Como escritor, Lobato parecia ter pronunciado, como tantas outras coisas, o 

sistema de ensino individual. Prega uma auto-educação estética, que conduza a 

uma pura, imediata, reflexão. Em carta a Godofredo Rangel (1904) apresenta: 

“Temos que ser nós mesmos, apurar os nossos Eus. Ser núcleo de cometa, não 

cauda. Puxar fila, não seguir”. 

Ao falecer, no dia 04 de Julho de 1948, deixou uma vasta literatura infanto-

juvenil (Anexo 1). E uma carta derradeira a Rangel, após um espasmo vascular: 
“Rangel: não é impunemente que chegamos aos 66 de idade. O que 
eu tive foi uma demonstração convincente de que estou próximo do 
fim - foi um aviso - um preparativo. Se morrer é apenas “passar” do 
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estado vivo para o não – vivo que venha a morte, que será muito 
bem recebida. 

Rangel, adeus! Nossa viagem a dois está chegando perto do fim. 
Continuaremos no Além? (LOBATO, 1959) 

 

Ao longo da vida Monteiro Lobato escreveu quarenta e seis livros, 

classificando vinte e três volumes como infantil. Em alguns volumes se reúne duas 

obras. Sendo o Sítio em todos eles o espaço fundamental, ainda que a história 

ocorra em outro lugar ou época. 

Há uma subclassificação na coleção de livros, em uma categoria, colocam-se 

os livros em que predomina o caráter ficcional, livros de história, de fabulação, com 

ações e personagens. Em outra categoria entram livros em que predomina os livros 

com caráter didático, com menos ação e mais informações. 

Segundo Barbosa (1996, p.85) classifica os livros com caráter de ficção: 

reinações de Narizinho, Viagem ao Céu, O Saci, Caçadas de Pedrinho, Memórias de 

Emilia, Peter Pan, Dom Quixote das crianças, Histórias de Tia Nastácia, o Picapau 

Amarelo, A reforma da Natureza, O minotauro, A chave do tamanho, Fábulas, 

Histórias diversas, os doze trabalhos de Hércules. 

Na categoria dos livros didáticos, explícitos e predominantes em que Lobato 

procura ensinar: aritmética, geografia, história, geologia, gramática, física, 

astronomia etc. Hans Staden, História do Mundo para as crianças, Emília no país da 

gramática, Aritmética da Emília, Geografia de Dona Benta, Serões de Dona Benta, 

História das Invenções, o Poço do Visconde. 

A obra adulta de Monteiro Lobato, em sua maior parte, é resultado de reunião 

de textos escritos para jornais e revistas. Foi assim com Urupês, Cidades Mortas, 

Idéias de Jeca Tatu e outros. 

 

2.3- Concepção de Infância para Monteiro Lobato 
 

“De escrever para marmanjos, já enjoei. Bichos, sem graça. Mas, 
para as crianças, um livro é todo um mundo. Ainda acabo o fazendo 
livros onde nossas crianças possam morar”. (Carta a Godofredo 
Rangel, 1926) 

 

Como já dissemos anteriormente, foi com Monteiro Lobato que surgiu uma 

literatura brasileira para crianças que até então tinham que se conformar com 
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histórias de príncipes e princesas encantadas, com nomes estrangeiros de difícil 

pronúncia. Criou um mundo de faz de conta, onde realidade e sonho não tinham 

fronteiras definidas, e o pó de pirlimpimpim era tão aceito e digno de crédito quanto 

os célebres bolinhos da Tia Nastácia, devorados pelos habitantes do Sítio do 

Picapau Amarelo. 

Philippe Ariès (1979, p.10) descreveu a infância como comum, até meados do 

século XIX, na “velha sociedade tradicional” européia, constituída em sua maioria 

por camponeses: 

 
A duração da infância era reduzida o seu período mais frágil, 
enquanto o filhote do homem ainda não conseguia bastar-se; a 
criança então, mal adquiria algum desembaraço físico, era misturada 
logo aos adultos, e partilhava de seus trabalhos e jogos. De 
criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem 
jovem, sem passar pelas etapas da juventude, que talvez fossem 
praticadas antes da Idade Média e que se tornaram aspectos 
essenciais das sociedades evoluídas de hoje. (...) A criança aprendia 
as coisas que devia saber ajudando os adultos a fazê-las. 
 

Em seu projeto de educar as crianças as obras de Monteiro Lobato 

postularam novas concepções a respeito da infância, da educação, dos valores, da 

escola, enfim, de toda a sociedade. Sua obra possui uma intenção pedagógica 

explicita, mas totalmente distinta de concepção metodológicas de educação, pois, 

embora apresente aspectos que a aproximem das concepções referentes à 

valorização da individualidade, curiosidade e ritmo de desenvolvimento, possui 

características peculiares, posto que sua primeira “ação-pedagógica” é abolir a 

escola. Buscava divertir, mas também instruir (LOBATO, 1959). 

No Sítio do Picapau Amarelo todas as aventuras se passam em períodos de 

férias, as crianças encontram uma fonte de descobertas e aprendizagens, não 

vendo nada como obrigatório para que adquiram o conhecimento, mas sim, fonte de 

prazer. Enfrentam os problemas da humanidade, lançando-as para o mundo da 

fantasia no qual os problemas existem para todos, mas o poder infantil há de 

superar a todos, sem que a criança sofra, mas que possua vastas formas de defesa. 

Lobato (1959) comunga com a concepção de que a criança será o homem de 

amanhã, portanto cumpre investir na sua formação. Essa visão da criança como um 

vir-a-ser leva-o a criar várias metáforas e comparações desenhando uma idéia de 

promissão configurada no adulto futuro. 
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Em artigo escrito por Lobato em 1959, fica clara a visão que tinha sobre a 

criança: “A criança é a humanidade de amanhã. No dia em que isto se transformar 

em um axioma – não dos repetidos decoradamente, mas dos sentidos no fundo da 

alma- a arte de educar as crianças passará a ser a mais intensa preocupação do 

homem”  

Uma característica significativa em sua obra é representada na vida das 

crianças do Sítio é a ausência de pais, mostrando uma reflexão sobre sua 

concepção de infância e a relação adulto-criança, e como ele resolve o lugar do 

adulto. No mundo fictício do Sítio, existem apenas dois seres mais velhos, dona 

Benta e Tia Nastácia, sendo que experiência de maturidade e responsabilidade, 

enquanto propriedades específicas dos adultos são atributos da avó. As demais 

personagens são: as crianças, realista (Pedrinho e Narizinho) ou fantástica (Emilia, o 

Visconde) os animais mágicos (rinoceronte Quindim e o Burro Falante) e a 

cozinheira Tia Nastácia . Assim, duas personagens representam o universo adulto, e 

com uma singularidade que não desempenha uma função paterna. Neste sentido as 

crianças ficcionais que vivem no Sítio do Picapau Amarelo são órfãs, Pedrinho 

passa as férias lá, longe da mãe, sendo que os pais de Narizinho não são 

mencionados, e Emilia e o Visconde,as criaturas mais originais de Lobato, são 

inventados por bricolagem (feitos com material de aproveitamento existente no 

próprio sítio), o que torna a condição de sua liberdade,pois Dona Benta não exerce 

um poder de coerção. E quando insinua o exercício de um procedimento deste tipo, 

acaba vítima do desafio dos pequenos, sem que tal atitude implique desobediência, 

ou falta de educação (ZILBERMAN, 1982). 

Monteiro Lobato consciente de seu papel de mediador da leitura, não se 

afasta, e nem pode, de sua condição de adulto. Neste caso é o adulto que escreve 

claramente para as crianças e somente ela poderá aprovar ou não seus textos, mas 

o que importa de verdade para Lobato, é passar pelo gosto de seu leitor. 

Procura respeitar o leitor em sua individualidade. Esse fato aparece de forma 

marcante na sua crítica aos adultos: pais, professores e escritores que tratam 

confusamente algo tão díspar como educação e obediência. Os dois termos não 

podem ser vistos como sinônimos; uma criança bem comportada não significa que 

seja bem educada e vice-versa. Essa visão distorcida faz com que a criança seja 

encarada ou como um “aborrecimento! Por sua submissão às ordens, ou como um 
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bibelô, um “enfeite da casa” que a tudo obedece, passiva e pacificamente (LOBATO,  

p.255). 

Segundo Zilberman (2003) o adulto não foi banido do texto, porém teve sua 

importância restringida no conjunto do gênero, fato que assinala a ascensão do 

adjetivo infantil como próprio da natureza de seus escritos. Suas histórias escrita 

para as crianças evidenciavam-nas como protagonistas de seu cenário narrativo. 

Mostram a grande esperança depositada nas crianças exaltando e valorizando suas 

capacidades, e paralelamente, sua descrença e critica aos adultos são constantes. 

Ainda em relação a concepção de infância,percebemos a criança no Sítio do 

Picapau Amarelo não é nada frágil, mas  são cada qual à sua maneira corajosas 

,habilidosas,e vivem intensamente as aventuras;para Lobato, ser crianças não 

representa ser inferior. 

Em carta a Vicente Guimarães (    ), manifesta-se: 
Uma coisa sempre me horrorizou: foi ver o descaso brasileiro pela 
criança, isto é, por si mesmo, visto como a criança não passa de 
nossa projeção para o futuro. E assim como é de cedo que se torce o 
pepino, também é trabalhando a criança que se consegue boa safra 
de adultos (Cartas Escolhidas, 1942, p. 41). 
 

 Outro aspecto relevante, diz respeito ao poder e a liberdade que as crianças 

têm para executarem suas aventuras pela mata, viagens a mundos distantes, 

mostrando que elas precisam ser valorizadas em cada fase de sua vida,respeitando 

sua especificidade. Lobato (1961) acredita na possibilidade de fornecer à criança 

subsídios para se tornarem adultos críticos e conscientes. 
Surgiu uma literatura sob medida que não se impõe à criança, mas 
deixa-se impor pela criança e desse modo satisfaz a maneira 
completa às exigências especialíssima da mentalidade infantil [...] 
Por que gostam as crianças de ler meus livros? Talvez pelo fato de 
serem escritos por elas mesmas,através de mim. Como não sabem 
escrever, admito que me pedem que o faça. (LOBATO,1961, p.249) 
 

Monteiro Lobato foi o primeiro escritor brasileiro a acreditar na inteligência da 

criança e do jovem, na sua curiosidade intelectual e capacidade de compreensão 

(Laura Sandroni, 1987). Formado em direito, não era pedagogo de formação, mas 

se fez pedagogo. Deixou o direito por ser amante da arte e das letras, e por que não 

gostava de espoliar as pessoas. Tornou-se um educador. 

Em suas obras, cabe à fantasia da criança-leitora um espaço ativo de criação.  

Para ele, a criança é um ser onde a imaginação predomina em absoluto. O meio de 
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interessá-la é falar-lhe à imaginação. Vive num mundo irreal e dele só sai para, aos 

poucos, ir penetrando no das duras e cruas realidades,quando, com o natural 

desenvolvimento do cérebro, a intensidade da imaginação vai se apagando. (fala de 

diversos entrevistados por Fany Abromovich,1984) 

Aceitou as limitações do gênero literário, para atender o que a mente infantil 

aceita. Mas curiosamente recusou-se a suprimir ou sufocar a sua maneira de ser, 

sua visão pessoal do mundo dos homens. Revela quão importante era para eles a 

sua parte dedica à infância, ao retratar a criança positivamente diferente do adulto, 

sua obra participa da construção de um modelo de infância, em que a visão do autor 

sobre o repertório de ações, comportamentos e posturas infantis se altera 

significativamente, assim como se desloca o papel do adulto. Se este continuar a ser 

o agente socializador (DEBUS, 2004 p.94) privilegiado, modificam-se os recursos 

disciplinares utilizados. 
“Ah, Rangel, que mundo diferente, o de adulto e o de criança! Por 
não compreender isso e considerar a criança “um adulto em ponto 
pequeno”, é que tantos escritores fracassam na literatura infantil e 
um Andersen fica eterno”. (Carta a Godofredo Rangel,(1955 tomo 2 
p.346) 
 

Se a espontaneidade e a alegria eram anteriormente representadas como 

expressão dos maus instintos infantis, agora são naturalizadas nas diversas 

narrativas. Ao mesmo tempo, em função do seu espírito irrequieto, curioso e 

aventureiro, a ação da criança é definida pela realização de traquinagens, aventuras 

e reinações: 
“Tia Nastácia tem razão, Emilia- observou Dona Benta. O ato que 
você praticou é dos mais feios e só perdôo você porque é uma 
bobinha que não distingue o bem do mal. Fosse algum dos meus 
netos, eu a castigaria. (Lobato, Reinações de Narizinho, 1920, p.43). 
 

 É importante ressaltar as virtudes das personagens infantis, pois Narizinho e 

Pedrinho são crianças educadas e que respeitam os mais velhos; não costumam ser 

repreendidas e, muitas vezes, são, inclusive, eles que ocasionalmente chamam a 

atenção ou zangam-se com outros personagens, quando esses infligem regras de 

conduta e boa educação. Assim, percebemos como os personagens infantis têm 

muito presente em seus atos e concepção de civilidade e de boas maneiras. (Fala 

de Dona Benta, na obra Reinações de Narizinho, 1931) 



  

 

21 

Percebemos nos textos, uma concepção de infância amplamente centrada na 

idéia da criança enquanto um ser em formação, de modo que a infância seria o 

período destinado as aquisições necessárias, as descobertas, a partir das quais se 

constituiria em um sujeito critico e reflexivo. A criança, nessa concepção, não é 

apresentada como um adulto em miniatura, tampouco como sujeito passivo no seu 

processo de desenvolvimento. Ao contrario, as crianças são ativas, curiosas, 

responsáveis por suas descobertas, fazem experiências dos conhecimentos 

adquiridos. E isso tudo só é possível graças a um elemento essencial, a 

liberdade.Para ele a criança é um ser, onde a imaginação predomina em absoluto.E 

o meio de interessa- la é falar-lhe a imaginação. 

Conforme consta no livro: Literatura Infanto-Juvenil (FERREIRA, 2011) o 

interesse de Lobato, em ensinar através das aventuras é dominante, como outras 

que predominam distração e entretenimento, ressaltando-se o aspecto educativo 

indireto. É através das aventuras, brincadeiras e “reinações” que os valores éticos, 

culturais, comportamentais vão se instalando. Ele coloca a criança como herói, 

fazendo com que o leitor se identifique com esses personagens, uma forma de 

estímulo ao desabrochar, na criança, de valores e atitudes importantes para sua 

formação, mas também de retorno do adulto, à infância. Em sua obra realiza 

funções formadoras que se confundem com as pedagógicas, que vêm 

complementares as atividades exercida na família. Ela dá conta de tarefas voltadas 

para a vida em sociedade e oferece uma possibilidade do sujeito leitor lidar com 

seus próprios sentimentos. Soube predominar o equilíbrio entre a diversão e a 

instrução, mostrar, que operar sobre a idéia de educação da sensibilidade e da 

cidadania como prioritária é melhor condutora dos valores da vida. A liberdade, a 

alegria e a felicidade são os três pilares da concepção de infância de Monteiro 

Lobato, apontando-os como essenciais ao universo do Sítio do Picapau Amarelo 

(DEBUS, 2004). 

Lobato (1961.p.255) analisa a concepção acerca da infância,à partir de textos 

dirigidos à criança: 

A pedagogia navega em seu estudo, sem que se chegue a um 
acordo. Duas correntes, no entanto, se anunciam bem 
distintas. Uma a dos que consideram a criança como um 
homem em miniatura e pede que se de a ela o mesmo alimento 
mental e moral que se dá ao homem, com redução apenas da 
dose [...] em regra, todos os professores de fraco descontinuo 
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pedagógico e psicológico batem-se pela vitória deste critério. 
Em conseqüência surgiu toda glosa de livros mais ou menos 
morais e instrutivos [...]. tudo ótimo, em concordância com o 
conceito de que a criança é um adulto reduzido de idade, com 
a  mesma psicologia. O defeito único desses livros está em que 
a criança os refuga como o organismo refuga o alimento que 
sua natureza repele [...]. A outra corrente admite a criança 
como um ser especialíssimo, da qual o homem vai sair, mas 
que ainda tem muito pouco de homem. Em conseqüência, o 
seu alimento mental há de ser, nunca uma dose, mas algo 
especial {...}. Um menino dá como produto final um homem e 
uma menina uma mulher, mas um menino não é um homem ou 
uma mulher de idade reduzida. São ambos algo de muito 
diferentes, assim como a crisália é diferente da borboleta.( 
Monteiro Lobato,1961 p.255)  

 

O mundo aparece para as crianças do Sítio caracteriza-se como um mundo 

descontraído, com fatos mitológicos,político,sociais, científicos e histórico,onde se 

ensina conteúdos,conceitos,como resolver problemas,obedecer a normas de 

comportamento,valores,atribuindo-lhe sentido e significado, em que a criança é 

capaz de estabelecer relações entre o que aprende e o que conhece. 

A cada obra infantil, acrescenta tópicos a uma determinada disciplina escolar. 

Assim os pequenos leitores adquirem a consciência crítica e conhecimento de 

inúmeros problemas, conseguem e podem falar de assuntos como guerra, morte, 

divórcio, com o devido respeito a condição de infância. Conteúdos do universo 

educativo presentes em suas obras como, brasilidade, o Brasil em essência, na fala, 

nas lendas, comportamentos, valores, cenários, e músicas, ausência de repressão, 

não castração ou educação repressora (LAJOLO e ZILBERMAN 1985, p.56)  

Segundo Ferreira (In Rezende, 2011) há uma dosagem entre a realidade e a 

fantasia, seja pela possibilidade do faz-de-conta da Emilia; seja pelo fato de que no 

Sítio o sabugo de milho, a boneca de pano e alguns animais tornaram-se gente. O 

fato é que na obra de Lobato a fantasia se mescla a realidade (o Visconde é um 

cientista e Dona Benta um permanente apelo à realidade e ao bom senso). 

Contrapondo as três formas de saber em permanente conflito dentro do ser humano: 

o saber racional, intuitivo e mágico. Cada um de seus personagens representa um 

deles: Visconde o racional, Emilia o intuitivo; Tia Nastácia, Saci, Tio Barnabé, o 

saber mágico, todos coordenados pelo conhecimento, representado por Dona Benta. 
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Segundo Arthur da Távola, (1997) Lobato trata o saber como aventura, alegria 

e abertura diante do conhecimento. O equilíbrio das três formas básicas e universais 

do saber (o racional, o intuitivo e o mágico) integradas pelo conhecimento, gera o 

gosto do saber. Sempre que o saber é prazeroso e integrado torna-se fascinante 

aventura. Para tanto não pode ser restritivo, deve ser desafiante, provocativo, novo 

em cada faceta, integrando todos os saberes. Isso é educação: aprender a 

aprender. Amor ao conhecimento. 

Podemos perceber nas leituras realizadas que Lobato vivenciava 

contradições, se fora dos livros, na sociedade real, as relações eram marcadas por 

espécie de hierarquia de classe social e de raça, em contraposição nos seus livros, 

a relação interna do grupo específico do Sítio, é de uma igualitária forma de 

democracia na convivência. 

Nas palavras de Lobato (1920) percebemos que Dona Benta não vive de seus 

preconceitos de elite, nem sobrepõe a sua cultura á de Tia Nastácia; Narizinho e 

Pedrinho diante dos empregados, não são patrõezinhos, são companheiros de 

aventura. Isso não é explicitado, mas salta, naturalmente, da convivência dos 

personagens e atinge as crianças, produzindo-lhes um sentido espontâneo de 

igualdade social, respeito á pessoa, certeza de igualdade de direitos. Formando 

assim as matrizes da cidadania e só sentido democrático da vida. 

Suas obras mostram que ele não se eximiu de tratar com seus leitores, 

diferentes assuntos. Trazia em suas narrativas as contribuições de seus leitor, 

algumas vezes se restringia a simples introdução de personagens sugeridos pelas 

crianças, em especial aos seus animais de estimação. Outras vezes contemplava os 

pedidos e colocava o nome da criança em visita ao sítio. Possuía um modo especial 

de escrever ás crianças, até mesmo em resposta às cartas que lhe chegavam: ora 

criava pequenas histórias, ora respondia como se fosse uma de suas personagens. 

Aos leitores, procurava sempre incentivá-los para novas leituras, dava 

conselhos literários, estimulava-os para atividades relacionadas com a leitura. 

Contribuiu a sua maneira para o desenvolvimento intelectual de seus 

leitores/destinatários. A infância é para ele o período por excelência para estimular o 

“gosto”, o “amor” pela leitura. 

 

2.4- Emília: a possibilidade Imaginativa de Lobato 
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“Mas, afinal de contas, Emília, o que você é? Perguntou o Visconde. 
Emília levantou para o ar aquele implicante narizinho de retrós e 
respondeu; - Sou a Independência ou Morte!  

E Continua: “Nasci no ano de... (três estrelinhas), na cidade de... 
(três estrelinhas) filha de gente desarranjada...  

Quando o Visconde de Sabugosa, escritor compulsório das 
memórias da boneca, lhe pergunta: Por que tanta estrelinha? Será 
que quer ocultar a idade? Emília responde sem titubear e, como 
sempre, sem papas na língua: “Não. Isso é apenas para atrapalhar 
os futuros historiadores, gente muito mexeriqueira.” (LOBATO, 1936) 

 

Na obra de Lobato, Emilia não nasceu pronta e acabada. Foi evoluindo tanto 

quanto ele, na técnica de escrever para crianças. Nasceu boneca de pano, de 40 

cm. Tia Nastácia fê-la moreninha, de uma sai velha. Seu corpo de trapo, com 

recheio de macela. 

Seus olhos de início foram de retrós preto.  Nas primeiras ilustrações aparecia 

sempre sendo arrastada por Narizinho. No início da trama, não falava, mas agia 

como qualquer outra criança. E o problema da fala, logo foi solucionado, de forma 

surpreendente para os adultos contaminados pelo mundo racional e mágico para as 

crianças. 

Ao visitar o Reino das Águas Claras, Narizinho conhece o Doutor caramujo, 

um médico renomado, dono de pílulas milagrosas. Ele tem pílulas que liberam a fala. 

Só que um sapo, o Major Agarra, castigado pelo príncipe Escamado por ter deixado 

dona Carochinha invadir o Reino e levar o Pequeno Polegar, confundiu as pílulas do 

Dr. Caramujo com pedras e ingeriu-as quase todas. Descoberto o engano e salva as 

pílulas, o Dr. Caramujo deu uma pílula falante a Narizinho, que imediatamente fez 

Emilia, engoli-la. Foi um desastre! A boneca não parava de falar e misturava tudo, a 

primeira coisa que falou: “Estou com um horrível gosto de sapo na boca!” E falou, falou, 

falou mais de uma hora sem parar. Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor 

que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. (Reinações de 

Narizinho, 1970). 

A boneca de pano, velha, amassada, mal feita, permite à criança inusitada 

“personalizações”, muito mais rica e criativa que os brinquedos acabados, perfeitos. 
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Ela traz toda uma carga simbólica, estimula a fantasia infantil, enriquecendo a 

relação da criança com o próprio imaginário. 

Lobato alcançou intuitivamente este efeito, pois viveu em uma época em que 

os brinquedos eram importados, e somente as crianças ricas, poderiam ter. Daí 

haver criado a boneca e outros personagens em permanente fazer-se, incompletos, 

espécie de fetichismo às avessas. 

Emilia, interlocutora de Lobato e responsável por grandes aventuras no Sítio. 

É fundamental para o universo infantil. Representa a materialização da fantasia 

maravilhosa e onipotente de todas as crianças de dar vida “animar” qualquer objeto. 

Via Emilia, Monteiro Lobato destilava o seu próprio senso crítico, seu “alter 

ego”, as ironias e travessuras que a sisudez de sua posição não permitia na 

sociedade repressora em que viveu. Emilia é escape, fuga, volta por cima, a vitória 

permanente da liberdade, da criatividade e da alegria sobre a opressão dos adultos, 

mais velhos, sempre brecando as “reinações” (COELHO, 2006). 

Em Emilia todos os sentidos são poderosos e desenvolvidos, seu faro é 

poderoso, sua visão de olhos de retrós, sempre foi superior. Ela compreendia 

besouros, formigas ou marcianos. Daquele grupo era quem conhecia a linguagem 

dos bichos, dos seres inanimados ou de outros planetas. 

Emília, sem nenhum pudor, assume com desembaraço sua feiúra e a pobreza 

dos materiais de que é feita:  

[...] nasci de uma saia velha da Tia Nastácia. E nasci vazia... 
Nasci , fui enchida de macela e fiquei no mundo feito uma 
boba, de olhos parados como qualquer boneca. Feia. Dizem 
que fui feia que nem uma bruxa. Meus olhos Tia Anastácia os 
fez de linha preta” (Memórias de Emília,1954). 

 

Emília fala, sabe falar e pela fala convence os outros de seus pontos de vista, 

o que faz dela é o princípio da imaginação, onde nos mostra que imaginação é 

realidade. 

As atitudes e as travessuras de Emília têm como função cancelar as fronteiras 

entre o fictício e o real, o metafórico e o literal, o verídico e o imaginativo Emília é o 

princípio da imaginação, onde nos mostra que imaginação é realidade. É o nome 

dessa possibilidade imaginativa que não se restringe ou sequer se conforma com 

aquilo que denominamos princípio de realidade. Ela o subverte e busca ampliar-se 
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para além dos seus domínios, não aceita meias palavras, de argumentos dúbios ou 

inconsistentes. A verdade, a franqueza, mesmo que soem como malcriação ou 

desrespeito. Emília é boa? Ou é má? Tem ou não coração? Ela responde: tenho 

sim, um lindo - só que não é de banana. Coisinhas à toa não o impressionam; mas 

ele dói quando vê uma injustiça.  

Isso também é anotado por Bárbara Vasconcelos (1989, p.159): 

Emília é mito sem misticismo. Ela é seu ego e seu eco [o de Lobato]: a 
avidez da verdade que havia no autor, contida a custo, foi derramada, 
muitas vezes, através da boneca-gente, cujos conceitos traem a 
boneca-mágica,dentro da própria fantasia do mundo infantil. É a 
personagem-tipo, que o autor anuma a fim de projeta-se em outra 
dimensão, criando um tipo que se realiza numa caricatura subjetiva. 
Mas de repente salta, miraculosamente, a boneca-mágica, a 
personagem da fantasia. E então,o milagre se faz nas mão de seu 
criador que, com sua alquimia, reúne as duas na incomparável Emília. 
A audaciosa boneca humanizada apresenta ás crianças um mundo 
versátil: ilógico e real. Ora se diverte como criança, ora ensina como 
um adulto. 

Se a fala de Emília traz a marca da persuasão, suas ações são irreverentes, rompem  

normas, impõem sua vontade sobre todas as demais personagens, deslocando-as de seus 

lugares de conforto para espaços em que a solidez do cotidiano se desmancha. As 

aventuras propostas e vivenciadas por Emília nunca deixam “pedra sobre pedra”, elas 

transformam definitivamente o modo de estar no mundo e de vivenciá-lo.  

De acordo com Lajolo (2001) em toda obra, há uma observação constante do 

envolvimento de Emilia com suas experiências cognitivas, sendo sua inteligência 

posta a prova. O ambiente é estranho, o choque é visível e, em todas as situações, 

ela cria e inova, passando da percepção para a cognição e entendimento da 

realidade de forma revolucionária: ela compara,seleciona,analisa,reflete, faz cálculos 

e chega à conclusão satisfatória a respeito da realidade que a cerca. 

A Emília é o “Eu” lobatiano que se expressa vivamente na linguagem. 

Sendo precursor no Brasil, da discussão sobre a inteligência na literatura infantil, 

Monteiro Lobato trabalha na obra com os objetos técnicos disponíveis no momento, 

inclusive fazendo experiência com o processo cognitivo de Emilia. Pessimista com a 

relação à situação do mundo devido á Segunda Guerra Mundial e observando agora 

o progresso, que tanto exaltara, por outro ângulo, ele resolve interferir no processo. 

Para tanto escreve a obra A Chave do Tamanho, em que a humanidade é reduzida 

drasticamente graças a um gesto inconseqüente da Emilia e, agora, nus, os homens 
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têm que buscar nova alternativa para se adaptarem a um ambiente hostil. Tal obra é 

objeto de análise no terceiro capítulo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Com o objetivo de divulgar alguns biógrafos (talvez os principais) que 

analisaram o perfil do escritor Monteiro Lobato, bem como suas obras, enfatizando 

sua importância literária tanto para o público infantil, quanto adulto, destacamos 

dentro desse rol de pesquisadores, não com um caráter biográfico, mais informativo, 

Edgard Cavalheiro, biógrafo de Lobato, Marisa Lajolo, historiadora e pesquisadora 

da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) que realiza um projeto temático 

acerca do trabalho de Monteiro Lobato e Cassiano Nunes, estudioso de Monteiro 

Lobato e professor da UnB (Universidade de Brasília) foi titular da cadeira de 

literatura e teoria literária até se aposentar. 

As obras destes pesquisadores se inter-relacionam, contribuindo para o 

desvendamento do caráter e da função da literatura na formação do leitor. 

Edgard Cavalheiro foi escolhido pelo próprio Monteiro Lobato para escrever 

sua biografia, além de ser um dos criadores da Câmara brasileira do livro e do 

prêmio Jabuti. 

Seus livros são de grande importância para se entender a literatura nacional 

no começo do século XX, são contos, antologias, mas foi pelas biografias que o 

autor seria aclamado. Entre os destaques estão “Obras primas do Conto Brasileiro”, 

“Obras primas do Conto Moderno”, “Antologia dos grandes Contos Humorísticos”, 

“Obras primas da Lírica brasileira”, além de “Fagundes Varela, Cantor da Natureza”, 

“Álvares de Azevedo”, que o tornariam conhecido em todo território nacional. 

Seu livro mais famoso é “Monteiro Lobato- Vida e Obra” trabalho composto de 

dois volumes, com cerca de 900 páginas, publicado em 1955, e também, “A criança 

escreve para Monteiro Lobato. Panorama: arte e literatura”publicado em 1948. Há 

ainda uma obra sobre o artista Aleijadinho, que não chegou a ser concluída, dado ao 

seu falecimento em 1958. 

Foi também presidente e um dos fundadores da Câmara Brasileira do Livro. 

As primeiras reuniões da instituição aconteceram em seu apartamento. Criou o 

prêmio Jabuti, o mais importante prêmio de reconhecimento intelectual do Brasil. 

Seu interesse pela memória da literatura nacional ainda fez com que pedisse 

o tombamento do Sítio de Lobato, no fim da década de 50. Ele chegou a levar 

pessoalmente o governador do Estado ao local para mostrar o abandono em que se 
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encontrava o lugar. Naquela época, fazia um programa de rádio chamado “No Sítio 

do Picapau Amarelo”, onde narrava todas as histórias de Lobato. Isso antes da 

emissora de televisão Rede Globo produzir as obras para programa de televisão, 

semente plantada por Cavalheiro. 

 Já Cassiano Nunes foi poeta, escritor, critico contista e defensor da educação. 

Foi secretário executivo da Câmara Brasileira do Livro a partir de 1947, quando a 

entidade iniciava suas atividades em prol da difusão do livro no país. 

Como ensaísta realizou investigações biográficas e interpretativas de 

Monteiro Lobato. Foi chamado por Marisa Lajolo de “Lobatólogo”. 

Sua residência será transformada em Museu em Brasília-DF. Dentre muitas 

de suas obras, destacam-se: “Atualidade de Monteiro Lobato”, merecedor do Prêmio 

Silvio Romero da Academia Brasileira de Letras; “O Sonho Americano de Monteiro 

Lobato”, “O Último Sonho de Monteiro Lobato” no qual fez minucioso levantamento 

de correspondências lobatiano. 

 Marisa Lajolo é ensaísta, pesquisadora, crítica literária, autora de literatura 

juvenil e adulta. Atua como colaboradora no Projeto Temático Monteiro Lobato na 

UNICAMP e atualmente é professora da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. 

Escreveu “Monteiro Lobato: A modernidade do Contra-São Paulo” publicada 

pela editora Moderna 2000; “Quando o Carteiro chegou” e cartões postais a 

Purezinha: Monteiro Lobato. São Paulo. Moderna 2006; Monteiro Lobato livro a livro. 

 Esses autores interligam no testemunho literário, sobretudo de Lobato, na sua 

formação de leitor, editor e escritor e um participante ativo no processo de 

modernização da literatura e cultura no Brasil. 

Pensando em um ponto analítico das obras de Lobato em que os autores se 

aproximam podemos destacar que Lajolo (2009) vê no autor sua importância no 

campo editorial para o desenvolvimento e difusão do livro e sua filosofia como marca 

de modernidade. Já Nunes (1984) mostra por meio das correspondência de Lobato 

a importância de sua expressão literária e todo seu contexto histórico. Contamos 

ainda com a contribuição de Cavalheiro (1955) que apresenta uma relação concreta 

entre Lobato e seus leitores por meio de cartas e a inserção do leitor concreto na 

narrativa ficcional. 

Trabalhando com a literatura lobatiana, Lajolo (2009) enfatiza a liberdade, a 

inteligência e a criatividade da criança vista pelo autor. Lobato defende a idéia da 
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criança ativa na literatura e isso pode ser verificado por meio das cartas analisadas 

por Nunes (1984) e Cavalheiro (1955) que evidenciam o posicionamento e a 

participação da criança na obra de Lobato. 

Além desses três estudiosos das obras de Lobato, não podemos deixar de 

mencionar Ferreira (2011, p. 8) que também contribui para a discussão: 
Na quase totalidade das outras obras infantojuvenis, há sempre o 
processo maniqueísta da dupla do bem versus o mal, como, por 
exemplo capitão gancho e o Peter Pan, a Branca de Neve e a bruxa 
[...] Entretanto, em nenhuma das obras infantojuvenis de Monteiro 
Lobato há as figuras expressivas de um vilão(o mau) versus a de um 
herói (o bem). O vilão, ou melhor, a vilã, em todas as histórias de 
Monteiro Lobato, é sempre a mesma e chama-se ignorância, a qual, 
por meio dos seus personagens, é sempre derrotada pelo 
conhecimento, que é o único herói de todas elas. Assim, o objetivo 
do autor, entre outros, sempre foi baseado na verdade de que é 
necessário saber para crescer, não apenas biologicamente, mas 
culturalmente. 

 

Neste trecho podemos perceber a importância dada por Lobato a educação e 

aquisição de conhecimento, relacionando o mundo civilizado com a educação. 
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4. Uma viagem na história por meio da obra “A chave do Tamanho” 
 

Neste capítulo nosso objetivo é mostrar o período da década de 40, como era 

vista a Segunda Guerra e a relação que Lobato fez da História com a literatura, para 

isso trazemos um breve histórico sobre as guerras para situar o leitor em relação à 

análise da obra “A chave do tamanho”. 

 

 

4.1 – Breve histórico das guerras 
 

A primeira Guerra Mundial ocorreu no período de 8 de Setembro de 1914 a 11 

de Novembro de 1918, e envolveu os países da tríplice Entente (liderado pela 

Inglaterra, França, Rússia (até 1917) e Estados Unidos) que derrotaram a tríplice 

Aliança (liderado pela Alemanha, Hungria e Turquia) e mudou de forma radical o 

mapa geopolítico da Europa e Oriente Médio. 

A segunda Guerra Mundial iniciou em 1939 quando o exército Alemão invadiu 

a Polônia. De imediato a França e a Inglaterra declararam guerra a Alemanha. 

Formaram dois grupos, o primeiro dos chamados Aliados, liderados pela Inglaterra, 

URSS, França e Estados Unidos, e o segundo eixo era formado pela Alemanha, 

Itália e Japão. Encerrou-se em setembro de 1945. 

O país mais prejudicado neste jogo de poderes acabou por ser a Alemanha, 

que sofreu perdas de territórios, teve que pagar multas e sofreu outras sanções. 

Além disso, a fome e o desemprego começaram a assolar o país. 

 Na Europa surgiram partidos políticos que pregavam a instalação de um 

regime autoritário. Esses partidos formavam um movimento denominado fascismo, 

(Itália) comandados por Benito Mussolini. Acreditavam que a democracia era um 

regime fraco e incapaz de resolver a crise econômica. O país precisava de um líder 

com autoridade suficiente para acabar com anarquia instalada, promovida por 

grevistas, criminosos e desocupados. 

Apesar da guerra propriamente dita ter se desenrolado principalmente no solo 

Europeu, suas influências e conseqüências percorreram, sobretudo via imprensa, 

todos os continentes do globo. Para os brasileiros não foi diferente. 
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No Brasil milhares de soldados foram lutar na guerra. Parte para Itália em 02 

de julho de 1944, o primeiro contingente de soldados da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB). Sua participação foi modesta, já que não tínhamos um armamento 

igual ao dos americanos. Mas a participação dos pracinhas foi tão importante que ao 

voltarem para o Brasil foram considerados heróis. 

Nas palavras de Lobato (1957, p. 279) “violência só gera violência. A guerra 

deflagra _ e o mundo entra no maior pesadelo da História. Um a um os aliados da 

Inglaterra vão caindo, até que com assombro universal sobrevém o 

desmoronamento da velha França”. 

 

4.2- A Chave do Tamanho 
 

 Dentre as muitas obras de Lobato que aborda questões atuais de 

forma lúdica e aproximar a criança dos problemas do mundo. Optamos 

especificamente a obra “A Chave do tamanho”, que trouxe a compreensão da 

relação de seus textos com o contexto histórico, direcionando o olhar da criança 

para os problemas mundiais, como a guerra. Segundo Castro (2010, p. 61) tal obra 

acaba “rompendo com as barreiras do pensamento linear, convida-nos a uma 

profunda reflexão sobre nossos arraigados valores e crenças”. 

A Chave do Tamanho traz os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, e 

suas conseqüências amplamente conhecidas pela História Mundial. 

Toda obra se desenrola a partir do descontentamento de Lobato, transferido 

aos personagens do Sítio, mais especificamente a Emilia na construção dessa 

narrativa, que descontente com os fatos ocorrido e a tristeza do pessoal do Sítio, 

interfere no processo, indo à Casa da Chave que regula tudo no mundo, inclusive da 

guerra. Emilia tem por objetivo desligar a chave da guerra e desliga a do tamanho, 

causando o encolhimento das pessoas. 

 A marcha da história altera aspectos do Sítio do Picapau Amarelo, 

evidenciando a permeabilidade do mundo criado por Lobato à realidade em 

andamento. E justamente no momento em que o planeta passava por um de seus 

piores conflitos, é evidente que o Sítio do Picapau Amarelo não estaria alheio aos 

acontecimentos. O Sítio se identifica com a realidade o tempo inteiro. Seus 

personagens discutem muito as notícias do mundo exterior (LOBATO, 1947). 
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O horror da guerra ecoava por todo o mundo, chegando ao Sítio do Picapau 

Amarelo. Como é provável que ocorresse na casa de vários leitores de Lobato, as 

notícias chegavam sobre os conflitos. 

O principal recurso utilizado para que os personagens acessassem o “real” é 

a discussão de informações vindas do mundo exterior. Uma ponte entre a ficção e a 

realidade, pode ser dada pela leitura de jornais, por uma remessa de livros. 

Em “A Chave do Tamanho”, Lobato (1947) na medida em que aborda os fatos 

históricos, leva os personagens adultos e infantis à reflexão e a crítica que se volta 

para a própria humanidade, apontando as mazelas causadas pelos homens e 

estabelece uma relação entre o conhecimento produzido pela humanidade e a sua 

auto-destruição. 

No início da obra, os personagens do Sítio do Picapau Amarelo reunidos junto 

à velha porteira, estão assistindo ao que Monteiro Lobato (1947) chama de pôr do 

sol de trombeta, expressão significativa que, comporta duas idéias: a da 

aproximação da noite e do anúncio de algo solene, catastrófico, apocalíptico, feito 

por meio de trombetas. Fato que viria a se confirmar em seguida, com a chegada do 

carteiro com os jornais. 

Como em outros livros da série, é por meio do noticiário que o mundo exterior 

chega ao Sítio. Pedrinho lê as notícias: “Novo bombardeio de Londres, vovó. 

Centenas de aviões voaram sobre a cidade. Um colosso de bombas. Quarteirões 

inteiros destruídos. Inúmeros incêndios. Mortos à beça”. (LOBATO, 1997, p.8). Ao 

descrever “por do sol de trombeta”, configura o momento que finda a luz do sol, com 

a melancolia dos tempos difíceis por vir. 

Como intelectual engajado nas lutas de seu tempo, Lobato (1997) apresenta, 

pela reação de Dona Benta, seu ponto de vista diante da guerra, e que a 

entristeciam e assim, faziam “anoitecer o Sítio”. Narizinho argumentando que aquilo 

ocorria muito longe dali, tentava consolar a avó. 

 
_ Não há tal, minha filha. ‘A humanidade forma um corpo só. Cada 
país é um membro deste corpo, como cada dedo, cada unha, cada 
braço ou perna faz parte do nosso corpo. Uma bomba que cai numa 
casa de Londres e mata uma vovó de lá, como eu, ou fere uma 
netinha, como você, ou deixa aleijado um Pedrinho de lá, me dói 
tanto como se caísse aqui. É uma perversidade tão monstruosa, isso 
de bombardear inocentes, que tenho medo de não suportar por muito 
tempo o horror desta guerra. Vem-me vontade de morrer. Desde que 
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a imensa desgraça começou não faço outra coisa senão pensar no 
sofrimento de tantos milhões de inocentes. Meu coração anda cheio 
da dor de todas as avós e mães distantes, que choram a matança de 
seus pobres filhos e netinhos (LOBATO, 1997 p.8 e 9). 

 

Ao repudiar a violência da guerra, Lobato (1947) pela voz de Dona Benta, 

estabelece uma comparação entre a sociedade e o corpo humano. Considera que 

cada parte do organismo possui uma função, assim como cada elemento na guerra. 

E critica: “o Estado impõe a guerra e escraviza os vencidos, representando, assim a 

força física,os pés e as mãos” (1947p173). O autor define a guerra como o “cancro” 

que massacra o homem, que destrói a civilização. 

Durante a guerra houve pelo mundo, e aqui como reflexo inevitável, uma 

disputa entre cultura e civilização. Segundo ele, “a cultura não passava de mero 

aparelhamento material, sem sentimento, nem alma. Civilização era uma coisa 

assim, assim...” (LOBATO,1947 p.29) 

O autor continua a comparação afirmando que a cultura matava mulheres e 

crianças, bombardeando cidades abertas. A cultura não respeita os tratados. Era 

forçoso, pois, que representante da cultura, a Alemanha fosse esmagada de vez, 

para que o mundo gozasse das delícias inenarráveis da civilização. A civilização, 

sem estar em guerra declarada com a Rússia e depois de concluída a paz geral, 

bombardeia com aeroplanos, por intermédios de ingleses, as cidades russas e 

chacina ali indistintamente velho, mulheres e crianças; mete a pique navios 

mercantes, bloqueia e condena à morte, pela fome, milhares de criaturas humanas 

(prefácio e entrevistas,1957) 

Aquela tristeza de Dona Benta andava a anoitecer o Sítio do Picapau 

Amarelo, outrora tão alegre e feliz. Na busca de uma solução para o problema, 

Emília furta o super pó, vai até o fim do mundo, na Casa das Chaves, onde existem 

as chaves que controlam tudo o que há no mundo, e, tentando desligar a chave da 

guerra, mexe na chave do tamanho e reduz os indivíduos a poucos centímetros. 

Inicia-se a aventura no mundo pequenino. Como não tem força para voltar a chave à 

sua antiga posição, Emília viaja com o superpó até o Sítio do Picapau Amarelo para 

pedir ajuda. No retorno a pé para o Sítio, notou que as pessoas diminuíram de 

tamanho, e que os animais não foram afetados, pois encontrou um passarinho do 

sítio, o Pinto sura, e saiu correndo agachada para não virar almoço de passarinho 

(LOBATO, 1943). 
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Nessa empreitada para atravessar o jardim, Emília soube que agora naquele 

mundo, tudo dependia do referencial do olhar, pois um jardim bem conhecido por ela 

tornava-se gigante. “Como tudo ficou imenso, meu Deus! Divagou, e filosofando 

alcançou a sombra dos periquitos em redor do canteiro, sentou para descansar e 

pensar na vida” (LOBATO, 1947, p.181). 

 
“_ Que mundo este Santo Deus! – murmurou muito atenta quanto se 
passava em redor. É o tal “mundo biológico” de que tanto o Visconde 
falava, bem diferente do “mundo humano” Diz ele que quem governa 
não é nenhum governo de soldados, juízes e cadeias. Quem governa 
é uma invisível Lei Natural. Lei de quem pode mais. Lei que obriga a 
todas as pessoas a irem se aperfeiçoando.(LOBATO, 1947, p. 182) 

 

Sentindo-se mais segura para enfrentar o longo percurso e as “feras”, arma-

se de um espinho de cacto, e como um Dom Quixote vence a batalha contra uma 

aranha. E ficou muito orgulhosa de si mesma. Conclui três coisas: primeiro que seu 

tamanho equivalia um centímetro, segundo que o que havia acontecido a ela deveria 

ter se estendido a humanidade, e terceiro acreditava que se os homens haviam 

reduzido de tamanho, conseqüentemente seria o fim da guerra: “pequeninos como 

eu, os homens não podem mais matar-se uns aos outros, nem lidar com aquelas 

terríveis armas de aço. O mais que poderão fazer é cutucar-se com alfinetes ou 

espinhos! Já é uma coisa grande coisa...” (LOBATO, 1947, p.183). 

Na lógica de Emília, reduzido o tamanho dos homens, exporia sua fragilidade 

em estar pequeno, impediria grandes atos, deixando-os vulneráveis, pois o tamanho 

é o adversário, o causador da guerra. 

A travessura da Emília, para por fim à guerra, reduzindo o tamanho das 

criaturas humanas, mostra que somente boa vontade não basta, era preciso 

conhecer a chave certa, pois não possuíam indicações. Emília queria desligar a 

chave da guerra, mas por engano desligou a chave do tamanho e num piscar de 

olhos, reduziu a humanidade, deixando a todos do tamanho de insetos. 

Quando Emília ao tomar banho no pingo d’água se dá conta que está nua. _ 

“que coisa curiosa! [...] – Estou nua e não sinto a menor vergonha. Será que isso de 

vergonha depende do tamanho da criatura?” (LOBATO, 1947). 

O processo desencadeado cumpre a função que Lobato manifesta na carta 

ao amigo Rangel em 1943, e, no plano da narrativa, o “desnudamento” dos 
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personagens que após a redução, se encontra nus, pode corresponder ao 

“desnudamento” das atitudes humanas, de suas contradições, da relatividade das 

coisas (LOBATO, 1943p. 23). 

 
“O meu grande sonho literário, jamais confessado a ninguém, é um 
livro que nunca foi escrito e talvez não o seja nunca – porque 
Rabelais o esqueceu. É uma visão da humanidade extra-humana. O 
homem visto pelos olhos dum ser extra-humano, um habitante de 
Marte, por exemplo, ou dum átomo, ou da Lua. Um quadro da 
humanidade feito com idéias de um não homem (que maravilhoso 
absurdo!)” (LOBATO, 1913, p.114) 

 

Depois de muita aventura para chegar ao Sítio, Emília avistou vindo longe, 

uma coisa móvel, que se aproximava. Firmou a vista. Um enormissímo espeque de 

cartola. _ “Será o Benedito! Era sim, era o Visconde de Sabugosa!” (LOBATO (1947, 

p.203) 

Percebeu que ele não diminuirá, pois se tratava de um vegetal, medindo 

exatamente seus quarenta e quatro centímetros, ou seja, quarenta e quatro vezes 

maior que Emília. Viu em Visconde sua salvação e ao conseguir ser notada pelo 

Visconde, relatou toda sua travessura, a viagem a Casa das Chaves e tudo o que 

aconteceu. Visconde horrorizou-se: 

 
_ É espantoso o que você fez Emília! Isso já não é reinação. Isso é 
catástrofe!Pois o que você fez passa de todas as contas Emília! Se 
os homens souberem, não perdoam. Agarram-na e assam na viva na 
maior das fogueiras. Incrível! Destruir o tamanho das 
criaturas!...Sabe que isso significa destruir toda civilização humana? 
_Pense bem, Visconde. A tal "civilização clássica" estava chegando 
ao fim. Os homens não viam outra solução além da guerra- isto é, 
matar, matar, matar, destruir todas as coisas criadas pela própria 
civilização- as cidades, as fábricas, os navios, tudo. Pense bem, 
Visconde. Essa tal civilização havia falhado. Havia enveredado por 
um beco sem saída- e a saída que achava qual era? Suicidar-se a 
tiros de canhão. Ora bolas! Eu até me admiro de ver um sábio 
com um cartolão de esse tamanho defender um mundo de 
ditadores, cada qual pior que o outro." 
_Eu acabei com o tamanho e fiz muito bem! _ disse ela. Para que 
esse trambolho de tamanho? Um dia a humanidade nova me há de 
agradecer o presente, depois que a raça nova do “homitos” se 
adaptar (LOBATO,1947,p. 204) 

 

Em sua concepção ao reduzir o tamanho da humanidade. Emília devolve o 

Homo Sapiens ao mundo natural. 
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Segundo Lobato, Emília tenta conter esse “cancro”: 

 
_ Esta guerra já está durando demais, e se eu não fizer qualquer 
coisa, os famosos bombardeios aéreos continuaram, e vão passando 
de cidade em cidade, e acabaram chegando até aqui. Alguém abriu a 
chave da guerra. “É preciso que outro alguém feche” (LOBATO, 
1947, p175) 
 

O remédio para a guerra é suprir completamente a força física, deixando lugar 

apenas para o saber. Como observa Emília, ela diminuindo de tamanho, mas não de 

inteligência “apesar de eu ter agora tamanho de uma saúva, possuo a mesma 

inteligência de antes” (LOBATO,1947,p.183 ). Podemos perceber, por meio da fala 

de Emília, que o mal estava ligado ao tamanho. Produzia escassez. É no 

destamanho que está a abundância. 

Emília e Visconde decidem realizar uma viagem pelo mundo para comprovar 

o resultado do abaixamento da chave. A viagem mostra que a redução atingiu a 

todos, e a tragédia foi geral. Viram canhões que destruíram prédios, pessoas mortas 

por causa dos bombardeios, outras morrendo de frio por não ter onde se abrigar. 

Encontram os líderes mundiais ainda envolvidos com a Guerra. Emília discursa para 

cada um e, numa viagem aos Estados Unidos, visita Pail City, ou a “cidade do 

Balde”. Cada vez mais convencida de que o “apequenamento” foi benéfico para a 

humanidade (LOBATO, 1947). 

Através das constantes interrogações dos personagens, foi que Lobato 

encontrou uma forma de preparar, ainda que em longo prazo, uma geração a 

combater essa violência imposta pela guerra. Acreditava que o investimento na 

literatura infantil foi, mais uma vez, a fórmula como resistência. Demonstra isso em 

sua carta ao amigo Rangel, quando deixa claro o quanto acreditava no poder da 

palavra e em seu papel para a infância: 

 
“A receptividade do cérebro infantil ainda limpo de impressões é algo 
tremendo e foi ao que o infame fascismo da nossa era recorreu para 
a sólida escravidão da humanidade e supressão de todas as 
liberdades. A destruição em curso vai ser maior da história, porque 
os soldados de Hitler leram em criança os venenos cientificamente 
dosados do hitlerismo (...) (LOBATO, 1951 p.345). 
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Apesar de estar vivendo uma aventura fabulosa, Emília preocupa-se com o 

destino da humanidade, com a construção de uma civilização sem guerras, sem 

máquinas, sem desvario das invenções que levam os homens a se autodestruírem. 

O Sítio, ao mesmo tempo em que é o espaço onde ocorre a maioria das 

ações, é a porta de entrada de todas as narrativas em que aparecem heróis, 

conforme Visconde chama atenção de Emília, durante a viagem a Alemanha: 

 
Veja! Exclamou Visconde filosoficamente. Essa gente, que era a 
mais terrível e belicosa do mundo e estava empenhada numa guerra 
para a conquista do planeta, ainda é mentalmente a mesma _quero 
dizer, ainda sente e pensa da mesma maneira. E ainda sabe tudo 
quanto aprendeu. Os químicos sabem fazer prodígios com a 
combinação dos átomos. Os físicos e mecânicos sabem todos os 
segredos da arte de matar. Mas como perderam o tamanho,já não 
podem coisa alguma. Sabem mas não podem. Que coisa horrível 
para eles! (LOBATO, 1947, p.226) 

 

Após essa viagem Emília e Visconde retornam ao Sítio do Picapau-Amarelo. 

E desejam implementar uma nova ordem: (...) Enquanto a criançada construía a 

Ordem Nova, Doutor Barnes, um antropólogo da cidade do balde, conversava com o 

Visconde a respeito da situação. 

 
_ Tudo mudou- dizia ele- Hoje nada vale o que valia antigamente. 
Acabou-se o dinheiro. Acabaram-se os veículos. Acabou-se a 
civilização. Mas, pelo que já vi, o homem pode perfeitamente 
subsistir dentro das proporções mínimas a que está reduzido. –Acha 
Visconde, que podemos subsistir e criar uma nova civilização? Muito 
mais interessante e feliz do que a “civilização tamanhuda”, como diz 
a Emília (LOBATO, 1947,  

 

A Experiência Tamanhuda e a Dona Seleção, que força a adaptação e o 

aperfeiçoamento do sistema, consiste na “lei do mundo biológico”, onde sobrevive 

quem pode mais, como ocorre com os limites entre a realidade e fantasia, os limites 

entre o local e o universal também são rompidos, e o espaço da narrativa se 

expande e alcança todos os recantos do planeta, desde o cupinzeiro no pasto de 

Dona Benta até o gabinete de Hitler e Stalin (LOBATO, 1947). 

Contudo, a nova organização não vem a se concretizar. Não contando com a 

unanimidade da população do Sítio para o andamento do projeto, Emília é obrigada 

a submeter-se a um plebiscito, que julgaria qual o melhor caminho a tomar em 
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relação ao tamanho. “E quando vai ser o plebiscito, Emília? –perguntou Narizinho. 

Agora. Apressei minha viagem de regresso justamente por causa do plebiscito. Sou 

democrática. Quero que as coisas sejam feitas segundo a vontade da maioria” 

(LOBATO, 1947, 244). 

Continuando a discussão o mesmo autor afirma que Visconde está cansado 

de ser comandado por Emilia, desde que ela se alojou em sua cartola, e não 

querendo assumir mais responsabilidade, resolve dar um basta,rebelando-se contra 

Emília. Pensa ele “O melhor era dar um golpe de morte na nova ordem”. E foi assim 

quando Dona Benta lhe perguntou qual era o seu voto, o Visconde respondeu 

intrepidamente: _Voto pelo tamanho!”. 

Seu voto desempata a eleição, ao contrário do que ocorreu em outras 

situações, por ser ele quem detém a força para mover o mecanismo da Casa das 

Chaves. Emília precisa aceitar que os homens não mudaram seu tamanho e que a 

guerra ou a rivalidade entre as grandes potências, continuava cada vez mais aguda. 

Portanto não podia trapacear com a realidade, que era sua e dos leitores. O tempo 

histórico, todas as conquistas, descobertas e realizações humanas têm de ser 

reconsideradas. Contrariada com a derrota no plebiscito Emília concorda _ “Pois 

vamos para a Casa das Chaves, macaco!” (LOBATO, 1947,p244 ) 

Foram até a Casa das Chaves, Visconde com facilidade colocou a chave do 

tamanho na posição antiga, e o fenômeno que se operou foi o reverso do apequena 

mento, foi um instantâneo engrandecimento (LOBATO, 1947, p. 244). 

Uma história em que o relativismo é a chave, não só para propiciar a 

experiência de um mundo sob outra perspectiva, mas também, é a chave que 

permite o rompimento dos limites entre a fantasia e a realidade. 

 
“Diz o Neves que gostou d’ A Chave do Tamanho. Isso me deu 
prazer. A Chave é filosofia que gente burra não entende. É 
demonstração pitoresca do principio da relatividade das coisas” 
(LOBATO, 1956 p.340). 
 

O mundo civilizado é um puro e simples produto da educação. Só a educação 

amansa, socializa e internacionaliza. Para tornar-se um povo primoroso precisa só 

de uma coisa: educar-se no alto sentido internacional. E se o mundo não educar a 

Alemanha agora, depois de vencida pela segunda vez, se residir no erro, aplicar-lhe 
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o estúpido remédio da violência, só conseguirá uma coisa: gestar em vinte ou trinta 

anos a Terceira Guerra Mundial e nessa talvez o mundo seja derrotado. 

Lobato (1957, p.280 ) expõe seu ponto de vista quanto à guerra: 

 
A História é um caudal em perpetuo fluir, ora remanso como o rio na 
planura, ora atormentado como o rio em desnível. Mas em nenhuma 
época esse caudal entrou em terreno mais irregular e se transformou 
em mais desnorteante Sete-Quedas, como em nosso tempo. 
Desnorteado com a liquefação de todos os valores cristalizados em 
séculos, a humanidade tonteia diante do surto dos valores da 
violência, que os partidos vitoriosos por assalto ao poder forçam 
sobre o indefeso homem comum. O justo passa a injusto; o bom é o 
mau e o mau é o bom;o pensamento livre é o crime e a delação é a 
virtude; A História é falseada na escola para que também se torne 
instrumento dessa obra de inserção de todos os valores. 

 

Sua obra foi a primeira a refletir juntamente com as crianças, tudo que havia 

louvado durante toda sua vida, o progresso e põe em xeque todas as conquistas do 

homem, por ele ter se tornado máquina de matar. 

Na lógica da Emilia, com a redução do tamanho, os homens não teriam mais 

como continuar guerreando,sendo assim o fim da guerra. 

A noção de grande no pequeno, a fragilidade e a vulnerabilidade dos seres é 

mostrada na obra por Lobato quando Emília acorda sobre uma caixa de fósforos. 

“Mas com as criaturas diminuída a ponto duma caixa de fósforos ficar do tamanho 

dum pedestal de estátua, a idéia de caixa de fósforos já não vale coisa nenhuma” 

(LOBATO,1943, p.177). 

A partir de uma nova perspectiva “do estar pequena” passa a perceber 

diferentes elementos da natureza, como a dimensão do grande e do pequeno: “A 

idéia de um leão era de um animal terrível e perigosíssimo, e a idéia de um pinto era 

de um bichinho inofensivo. Agora é o contrário, o pinto é o perigo “(LOBATO, 1943, 

p.177). 

“Para “reverter a imposição do poder, Lobato propõe um debate sobre as 

possibilidades de se criar um “mundo novo” a partir do” apequenamento” dos seres 

humanos. 

Toda trama inscreve os leitores na relação com o texto através das ações e 

fala dos personagens. Nessas discussões proposta por Lobato, permite aos seus 

leitores uma interpretação do mundo, através de uma leitura informadora, que tem 
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por objetivo influir em seu comportamento estimulando a aprendizagem e 

conhecimento. 

Lobato que pela voz da Emilia questiona e contesta a lógica da dominação e 

o sistema que o impera, em que os mais fortes podem mais. 

 
Quem governa é uma invisível Lei Natural. E que Lei Natural é essa? 
Simplesmente a lei De quem Pode Mais. A natureza só quer saber 
duma coisa:quem pode mais.Quem pode mais tem o que quer,até o 
momento em que apareça outro que possa mais e lhe tome tudo 
(LOBATO, 1943, p.182). 
 

 

O processo de adaptação mostra a valorização da inteligência, da esperteza, 

vivenciado por Emilia, destaque que Lobato dá as crianças. 

Após a exposição do conteúdo da obra “A Chave do Tamanho”, cabe trazer 

algumas considerações sobre a relevância da obra. Mais do que recriminar a 

incompetência e o autoritarismo ao nazifacismo, A Chave do Tamanho, representa a 

condenação e uma declaração de guerra à própria guerra. Nesta obra, a ciência, a 

política e a história são elementos da vida cotidiana da turma do Sítio Picapau 

Amarelo. Apesar do ponto de vista cético e pessimista sobre a humanidade, Lobato 

traça longa linhagem sobre o tema guerra. Questionando sua arbitrariedade e a 

terrível conseqüência sobre a humanidade. Seu inconformismo com a situação do 

mundo, que relegava a segundo plano a paz, a justiça, os valores morais e sociais. 

Valorizou nesta obra o lúdico associado ao conhecimento, buscando 

transmitir ao leitor uma reflexão, os debates, abrindo espaço apara que se 

posicionassem. As informações são dadas de forma, a encarar o universo com os 

olhos da criança, utilizando o mundo material, acomodando-o à sua realidade de 

modo equilibrado. 

Após toda análise da obra escolhida é necessário destacar alguns pontos 

característicos da obra de Monteiro Lobato. Em primeiro lugar sua obra tem por 

objetivo educar a criança através da leitura, pois julga necessário saber para 

crescer, acreditando na curiosidade intelectual da infância, junta-se a isso a idéia de 

que a educação é apontada como solução para o progresso, lembrando que o autor 

vivenciou uma época de disseminação do positivismo e portanto suas idéias 
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manifestam traços desta corrente filosófica. Em relação a obra, especificamente, 

trata-se de um repúdio a guerra explorando os limites entre a fantasia e a realidade. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A elaboração desta pesquisa para nós foi um processo bastante rico, no qual 

tivemos a oportunidade, a partir desse trabalho, de perceber grandes contribuições 

para minha formação. Tanto no processo de pesquisa, como na elaboração do texto 

mais estruturado, me levou a um avanço como acadêmica e futura pedagoga. 

A busca pelos referenciais bibliográficos que embasaram a parte teórica da pesquisa 

foi bastante relevante e nos proporcionou maior clareza sobre a obra “A Chave do 

Tamanho” que proporcionou a possibilidade de associar o enredo desenvolvido na 

obra e a minha formação de futura pedagoga, no sentido de transmitir aos nossos 

educando que é possível modificar a realidade, através da compreensão da vida e 

do mundo, da conquista do conhecimento e agir sobre o real, utilizando o saber para 

intervir. Com essas chaves eles também abrem as portas tanto de seu raciocínio 

lógico como de seu imaginário ou, lúdico. 

Este estudo desenvolveu-se a partir da leitura do projeto declarado por 

Monteiro Lobato em escrever livros para as crianças e que elas pudessem habitá-lo. 

E o Sítio do Picapau Amarelo, caracterizou esse lugar e, por sua vez de acordo com 

a Emilia, o único lugar do mundo onde há paz e felicidade e que a criançada só 

cuida de duas coisas: brincar e aprender (LOBATO, 1936, p. 291). 

Para esse projeto entento que Lobato executa, entre outras coisas, um amplo 

trabalho, reunindo em suas narrativas fragmentos de histórias e de personagens 

consagrados na Literatura Universal, em especial, os clássicos infantis, fazendo-nos 

refletir sobre os problemas concretos fundamentais para o ser humano para que 

desenvolva sua capacidade de marcar e mudar a história. 

A pessoa, para lidar sabiamente com as circunstâncias do seu cotidiano, para 

comungar com elas, carece, necessariamente, de compreendê-las. Para 

compreendê-las, tem que questionar e mergulhar nelas, exercitando juízos cada vez 

mais complexos e amadurecidos. É por aí que se dá a possibilidade de apreender a 

vida e o mundo. 

As obras de Lobato educam mais também divertem. Segundo os autores 

estudados Lobato mudou o rumo da História, adaptando e produzindo suas 

literaturas. Tanto hoje, quanto ontem, suas obras tratam essencialmente de temas 
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ligados a evolução sentimental da criança, resolvendo por meio da ficção conflitos e 

questões que ela enfrenta na vida real. 

O poder de sua obra esta em concentrar experiências através do simbólico, 

contribuindo para a formação da inteligência, do humor da moral e do senso de 

responsabilidade, criatividade e do saber fazer. 

Retomando nosso objetivo inicial de desenvolver uma análise da obra “A 

chave do tamanho” de Monteiro Lobato, enfatizando as intervenções feitas pelo 

autor no âmbito da educação e da literatura infantil, acreditamos que nossa pesquisa 

cumpriu com o proposto, pois procuramos evidenciar seu conceito de educação e a 

metodologia de utilizar seus livros para dialogar com as crianças, demonstrando 

preocupação com seus interesses e respeitando sua imaginação e inteligência.  

A leitura da “A Chave do Tamanho” trouxe-nos a compreensão de como 

Lobato, através de Emília, oferece à criança a possibilidade de mergulhar na história 

misturando a fantasia e a realidade. Em uma época em que o adulto não falava com 

a criança, ele se preocupou em fazer com que elas recebessem todas as 

informações do Brasil e do mundo. Ressalta o seu lado critico, referente a guerra e a 

posição tomada pelo homem em face a tanta destruição e mortes, sem abandonar a 

preocupação didática. 

A obra é uma forma de falar sobre a guerra com as crianças e aproximá-las 

dos problemas do mundo. Lobato aborda fatos históricos e leva os personagens 

(sejam eles adultos ou infantis) à reflexão acerca das mazelas da humanidade. 

Põem em prática, na forma literária, os princípios de educação, valores, 

preocupado com a formação do futuro cidadão brasileiro, critico e reflexivo, abrindo 

espaço em sua obra para que se posicionem, frente aos assuntos abordados, 

construindo sua aprendizagem.  

A obra “A Chave do Tamanho”, representa “com apequenamento”, uma 

solução para o fim imediato da guerra e a busca de uma nova sociedade. De uma 

forma lúdica, ele apresenta um acontecimento Universal e traz nesse tema a 

discussão com as crianças. Em que a vida no mundo dos pequenos exige uma 

revisão de valores, a retomada da vida e valorizar o que ela tem de essencial, 

abrindo a possibilidade de se corrigir os erros da própria História. 

Acreditamos também que nossa pesquisa poderá ser um ponto de partida 

para futuros trabalhos, abrindo caminhos para novas discussões que abordem esta 
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temática. Sendo que para entender Lobato e suas obras requer refletir sobre todo 

um período da história, envolvendo a interpretação desse período cultural da 

sociedade. Pois ele apresenta em suas obras a História como um espaço amplo das 

significações favorável ao desenvolvimento do conhecimento social e a construção 

de conceitos como cultura, civilização e tempo histórico, abrindo um amplo leque 

para novas pesquisas. Nessa perspectiva entendemos que “a história não é todo o 

passado e também não é tudo o que resta do passado. Ou, por assim dizer, ao lado 

de uma história escrita há uma história viva, que se perpetua ou se renova através 

do tempo [...] (HALBWACHS, 2006, p. 86). 

 



  

 

46 

REFERÊNCIAS 

 

ARIÈS, Philippe. História Social da criança e da família. Ed. Zahar, 1979 

Barbosa,Alaor. O Ficcionista-Monteiro Lobato.Ed.Brasiliense, 1996 

Castro 2010 

CAVALHEIRO, Edgard. Monteiro Lobato: vida e obra. – São Paulo: Nacional, 
1955. 

Coelho (2006). 

DEBUS, Eliane. Monteiro Lobato e o leitor, esse conhecido. – Itajaí: UNIVALI Ed; 
Florianópolis: Ed. UFSC, 2004. 

FERREIRA, Léo Pires. Monteiro Lobato fazedor de leitores. In: REZENDE, Lucinea 
Aparecida (Org.). Literatura infantojuvenil: abordagens teórico-práticas – 
Londrina: EDUEL, 2011. 

HALBWAHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. Beatriz Sidou. São Paulo: 
Centauro, 2006, p. 86. 

HALLEWELL, Laurence. O livro do Brasil: sua história. Tradução de Maria da 
Penha Vilalobos e Lólio Lourenço de Oliveira. – São Paulo: T. A. Queiroz: Ed. Da 
Universidade de São Paulo, 1985. 

LAJOLO, Marisa; CECCANTINI, João Luis (Org.). Monteiro Lobato, livro a livro: – 
São Paulo: Editora UNESP: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. 

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina (Org.). Literatura infantil brasileira: 
histórias & histórias. São Paulo. Editora àtica, 2002. 

LOBATO,Monteiro. A barca de Gleyre: tomo II. São Paulo: Brasilense, 1951. 

_____ Cartas Escolhidas.São Paulo – Editora Brasiliense,1942 

_____ Cartas Escolhidas. São Paulo - Editora Brasiliense, 1959. 

_____. Memórias de Emília.10ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1960 

_____. Obra infantil completa de Monteiro Lobato. São Paulo. Brasiliense, 1977. 

NUNES, Cassiano. A felicidade pela literatura. – Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira; Brasília: INL, 1983. 

_____. Novos ensaios sobre Monteiro Lobato. Brasília: UnB, 1998. 

_____. Monteiro Lobato: o editor do Brasil. – Rio de Janeiro: Contraponto: 
PETROBRAS, 2000. 



  

 

47 

Prado Júnior 1951, Caio. “Caio Prado Jr. E o Juca Pato”. São Paulo, Arquivo do 
Estado, 1983 

SANDRONI, Laura C.; MACHADO, Luiz Raul (Org.) A criança e o livro. 4. Ed. 
Editora Ática, 1987.  

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 11. Ed. Ver. Atual. e ampl. 
São Paulo: Global, 2003. 

TATAR, Maria (Introdução e notas). Contos de fadas. Edição comentada e 
ilustrada. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2004. 

TÁVOLA, Artur da. Monteiro Lobato: o imaginário (60 anos da boneca Emília). 
Brasília: Gráfica do Senado Federal, 1997. 

Vasconcelos , Barbara C. Literatura infantil. São Paulo,1989 

 



  

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

49 

ANEXO 1: Principais obras de Monteiro Lobato 

 

1918-lançamento de Urupês, livro de contos considerado uma obra prima do escritor 

e um clássico da literatura brasileira. 

1919-Lançamento de Cidades Mortas e Idéias de Jeca Tatu. 

1920-lançamento de negrinha 

1920-Lançamento de A menina de nariz arrebitado, ilustrado 

1921-Lançamento de o Saci, seguido de Narizinho Arrebitado 

1922-Lançamento de O Marquês de Rabicó, e fábulas. 

1923-Lançamento de O macaco que se fez Homem, o Mundo da lua, e Contos 

Escolhidos 

1924- Lançamento de A Caçada da onça e de Jeca Tatuzinho. 

1925- Adaptação do Jeca Tatuzinho para o laboratório do Biotômico. 

1927- lançamentos de As Aventuras de Hans Standen (adaptação) 

1928- Lançamento de O Noivado de narizinho, O Gato Felix, Aventuras do Príncipe 

e  A Cara de Coruja. 

1929-Lançamento de O Irmão de Pinóquio, O Circo de Escavalinho. 

1930-Lançamento de A Pena de Papagaio, Adaptação de Peter Pan 

1931-Lançamento de ferro, o Pó de Pirlimpimpim. 

1932-Lançamento de América e Viagem ao céu (adaptação de Andersen) 

1931-Lançamento de América e Viagem ao Céu 

1933-Lançamento Na antevéspera, História do Mundo para crianças, As Caçadas de 

Pedrinho e Novas reinações de Narizinho. 

1934-Lançamento de Emília no país da gramática e adaptações de contos de 

Pernault. 

1935-Lançamento de  Aritmética de Emília, Geografia de Dona benta,História das 

Invenções,Historia da Filosofia e outras adaptações. 

1936- Lançamentos de Dom Quixote das crianças e Memórias de Emília chega às 

livrarias “O escândalo do petróleo” 

1937-Lançamento de O Poço do Visconde, Serões de Dona Benta e Histórias de Tia 

Nastácia e adaptação de Viagem de Gulliver. 

1939- Lançamento de O Picapau Amarelo e O Minotauro. 

1942- Lançamentos de A Chave do tamanho, História das Civilizações. 
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1943- Lançamentos de Urupês (Comemoração de Jubileu de Urupês). 

1944- lançamento de A barca de Gleyre e Os Doze trabalhos de Hercules. 

1945- lançamento de nasino, edição italiana de Narizinho, e A Menina do nariz 

Arrebitado é transformado em novela para crianças pela rádio Globo-RJ. 

1946- Lançamento da primeira série de Obras Completas pela Brasiliense, com 13 

livros. 

1947- Lançamentos da segunda série de obras Completas pela Brasiliense com 17 

livros. 
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