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Resumo: Este trabalho tem a pretensão de analisar a intertextualidade presente na obra 

Reinações de Narizinho (1982), de Monteiro Lobato, além de investigar de que forma ocorre 

a retomada e amplificação dos temas e/ou personagens das obras clássicas infantis. A presente 

pesquisa está alicerçada nos conceitos de intertextualidade apresentados por Bakhtin (1997), 

Kristeva (2012) e Samoyault (2008). Tal análise justifica-se, não apenas pelo fato de 

Reinações de Narizinho (1931) ser o livro inaugural da coleção das obras completas de 

Monteiro Lobato, destinadas à infância, mas também por ser, eternamente, uma obra atual e 

atemporal. Afinal, através de intertextualidades, as histórias perpassam a literatura infantil de 

Charles Perrault, um importante escritor francês, do século XVII, autor de grande número de 

contos infantis. 
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1. Introdução 

 

Esta pesquisa visa a analisar a intertextualidade presente na obra Reinações de 

Narizinho, de Monteiro Lobato, bem como estudar a forma com que o autor intertextualiza a 

literatura clássica infantil na obra citada.  

José Bento Monteiro Lobato, como grande conhecedor da literatura infantil francesa, 

decide criar uma literatura para as crianças brasileiras e, para tanto, idealiza um cenário 

tipicamente nacional onde seus personagens vivem as mais surpreendentes aventuras. Assim, 

surge Reinações de Narizinho (1931), obra que carrega a responsabilidade de inaugurar a 

literatura infantil, não só no Brasil, como também em toda a América do Sul. Nela, Monteiro 

Lobato resgata o texto da tradição clássica e por meio da intertextualidade leva o leitor a uma 

viagem, em que os contos de fadas convivem com uma literatura contemporânea. 

A presente pesquisa justifica-se, portanto, por ser a obra analisada, eternamente, uma 

obra atual e atemporal, uma vez que por meio de intertextualidades, as histórias perpassam a 
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literatura infantil de Charles Perrault, um importante escritor francês, do século XVII,  autor 

de um grande número de contos infantis, quando as personagens viajam graças ao poder 

mágico do pó de pirlimpimpim; ou recebem ilustres visitas como Cinderela, Branca de Neve e 

o Pequeno Polegar no Sítio do Picapau Amarelo. Além disso, elas têm o prazer de dialogarem 

com Esopo e La Fontaine durante uma de suas aventuras no Mundo das Maravilhas. Os 

Irmãos Grimm e Hans Christian Andersen são alvos de comentários das crianças e de Dona 

Benta em vários momentos da narrativa. 

O termo intertextualidade, inicialmente, proposto por Kristeva descende da influência 

de pesquisas realizadas por Bakhtin sobre dialogismo e polifonia. Segundo Kristeva, o texto 

literário semeia em um texto atual conhecimentos de textos anteriores. Nas palavras da autora, 

“[...] todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação 

de um outro texto” (KRISTEVA, 2012, p. 142). 

Desse modo, discorremos a seguir, uma análise em que visamos mostrar como Lobato, 

por meio de sua escrita, cria um diálogo entre sua obra e o texto de Perrault. 

 

2. Conceito de intertextualidade 

 

Os textos não são totalmente originais porque estabelecem relações dialógicas, ou seja, 

dois ou mais textos podem dialogar entre si, já que todo texto traz consigo ideias de um texto 

anterior. Pode-se afirmar, assim, que a intertextualidade está presente na vida do ser humano. 

A esse fenômeno, Mikhail Bakhtin chama dialogismo. 

Para que um texto exista, é necessário que emissor e receptor estejam ligados por um 

mesmo conhecimento de mundo, uma vez que, dessa forma, haverá compreensão das partes 

acerca do assunto apresentado. Na perspectiva bakhtiniana, a enunciação só ocorre entre 

interlocutores socialmente constituídos e organizados, visto que a cultura e a vida social do 

ser humano marcam sua percepção de mundo. Nesse sentido, Kristeva observa que  

 
[...] Bakhtin situa o texto na história e na sociedade, encaradas, por sua vez, 

como textos que o escritor lê e nas quais ele se insere ao reescrevê-las. A 

diacronia transforma-se em sincronia e, à luz dessa transformação, a história 

linear surge como uma abstração; a única maneira que tem o escritor de 

participar da história vem a ser, então, a transgressão dessa abstração através 

de uma escritura-leitura, isto é, através da prática de uma estrutura 
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significante em função de, ou em oposição a, uma outra estrutura 

(KRISTEVA, 2012, p.140). 

 

Através da interação verbal, os seres humanos são capazes de empregar a língua em 

contextos sociocomunicativos. Assim, recuperamos e produzimos discursos/textos a todo o 

momento que interagimos com outros sujeitos.  

O termo “intertextualidade”, entretanto, é atribuído a Julia Kristeva no âmbito dos 

estudos da Crítica Literária, na década de 60, quando escreveu dois artigos para a revista Tel 

Quel, o primeiro, em 1966, intitulado “A palavra, o diálogo, o romance”; e o segundo, “O 

texto fechado”, em 1967. Ela alertou, em ambos os artigos, que a escrita literária propaga 

textos anteriores em um texto atual, após pesquisa feita a partir da obra de Mikhail Bakhtin.  

É notório que a intertextualidade é um fato intrínseco à vida humana, pois é, por 

intermédio da leitura que obtemos conhecimentos e adquirimos a consciência de que todas as 

histórias são recriadas. “O texto literário insere-se no conjunto dos textos: é uma escritura-

réplica (função ou negação) de um outro (de outros) texto(s). Pelo seu modo de escrever, 

lendo o corpus literário anterior ou sincrônico, o autor vive na história, e a sociedade se 

escreve no texto” (KRISTEVA, 2012, p.176). 

O texto torna-se, portanto, o lugar de troca de informações, capaz de criar novos textos 

a partir daquilo que foi apresentado anteriormente. Segundo Samoyault (2008, p.18), “em 

todo texto a palavra introduz um diálogo com outros textos: eis a ideia que Julia Kristeva 

toma emprestada de Bakhtin, acarretando sua euforia neológica e sua abstração teórica”.  

Desse modo, a partir dos estudos bakhtinianos, Júlia Kristeva desvia o foco da teoria 

literária para a produtividade do texto. E Kristeva (2012) ressalta, ainda, que a literatura é 

uma espécie de cruzamentos textuais. Essa informação reafirma o caráter da pluralidade 

intertextual. Nesse sentido, torna-se imprescindível que o leitor seja capaz de reconhecer o 

diálogo entre os textos que se lê ou se ouve. Essa concepção mostra que, no momento em que 

escrevemos, recorremos a lembranças discursivas e revelamos pensamentos já escutados ou 

lidos anteriormente e, então, elaboramos o nosso texto. Como escrevemos de forma particular 

o texto, apesar de trazermos uma carga cultural do “outro”, o resultado dessa atividade 

apresentará sempre um toque original, conferindo ao novo texto um status “diferente” do 

primeiro. 
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Samoyault (2008) afirma que dizer de forma diferente é renovar, ao concluir que obras 

clássicas foram reescritas de maneiras semelhantes, em épocas distintas, como fundamentos 

para uma obra nova. A mesma autora assevera que  

 

[...] esta atitude confiante permite de fato, às vezes ao escritor ultrapassar seu 

modelo: La Fontaine obscureceu amplamente o brilho de Esopo e de La 

Bruyère, praticamente apagou Teócrito; enquanto a modéstia colocava 

ambos na repetição, eles redisseram tão bem que seus nomes cresceram 

(SAMOYAULT, 2008, p.73) 

 

O excerto confirma que a literatura é uma forma de transmissão, pois retoma, (re)cria 

o mesmo assunto/tema para um público novo, em circunstâncias e espaços diferentes e, assim, 

renasce a lembrança da literatura anterior perante uma literatura nova. A escrita literária 

abarca a memória do mundo e a dos homens; mesmo quando tenta romper com a literatura 

anterior, ela reafirma a sua existência e, portanto, a torna sempre viva. 

De acordo com Samoyault (2008), o universo é uma biblioteca, ao passo que constitui 

o elo entre o texto e o mundo e, toda literatura torna-se uma literatura secundária. Ela reforça, 

inclusive, que toda literatura é intertextual. É essencial, para compreender o fenômeno da 

intertextualidade, fazermos não apenas uma análise das mudanças feitas nos enunciados 

tomados emprestados, mas também, das transformações que são realizadas na forma e no 

conteúdo do novo texto. 

Diante das perspectivas teóricas apresentadas, na próxima etapa do trabalho, 

analisaremos como Monteiro Lobato, por meio do conto clássico, deixa entrever de forma 

explícita o fenômeno da intertextualidade em Reinações de Narizinho e de que forma sua 

genialidade foi capaz de unir espaços e tempos distintos, no Sítio do Picapau Amarelo, bem 

como em outros cenários dos contos maravilhosos, reunindo, assim, vários textos dentro da 

obra citada. 

 

3. Diálogo entre Reinações de Narizinho e as obras de Charles Perrault 

 

Lobato, devido sua desilusão com a produção literária que, inicialmente, era destinada 

aos adultos, decide escrever para as crianças. Lança, em 1921, a obra Narizinho Arrebitado 
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que, depois de reestruturada, tornou-se a célebre Reinações de Narizinho (1931) – objeto 

desta análise.  

Reinações de Narizinho é composta por 11 episódios independentes, podendo ser lidos 

separadamente ou em ordem aleatória. Com essa obra, o autor atravessa gerações e traz de 

volta, às crianças de hoje, a magia da infância. Suas histórias trazem fadas, príncipes, 

personagens do folclore brasileiro em aventuras fantásticas vividas junto com os personagens 

do sítio: Narizinho e Pedrinho, as crianças protagonistas das aventuras; Emília, a boneca de 

pano tagarela; Dona Benta, a avó e dona do sítio; Tia Nastácia, a cozinheira de mãos de fada; 

Visconde de Sabugosa, um sábio sabugo de milho; Marquês de Rabicó, um porco falante, 

entre outros. 

Lobato “revela-se simultaneamente um homem de sua época [...] e um atualizador, 

trazendo para a mentalidade de seu momento histórico o que lhe parecia ultrapassado ou 

envelhecido” (ZILBERMAN, 2003, p.157). Tal afirmação é comprovada quando nos 

deparamos, na obra, com a possibilidade de passearmos pelo Reino das Águas Claras, ao lado 

de Narizinho e nos encontrarmos com o Príncipe Escamado – um peixinho minúsculo, vestido 

de gente – e conversarmos com Dona Carochinha; termos a honra de conhecer Esopo e La 

Fontaine, no País das Fábulas, acompanhados de um amigo invisível; e ainda, podermos 

receber, no sítio, as ilustres visitas de Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, 

Aladim, Pequeno Polegar, Gato de Botas, Patinho Feio e de outras personagens de histórias 

infantis, conhecidas mundialmente; sem deixar de viajarmos pelo mundo da imaginação, 

apenas cheirando uma pitadinha do pó de pirlimpimpim e chegarmos ao reino das Mil e Uma 

Noites. 

Nos dois primeiros episódios, “Narizinho Arrebitado” e “O Sítio do Picapau 

Amarelo”, há a apresentação das personagens e a visita de Narizinho, que leva consigo sua 

boneca Emília, ao Reino das Águas Claras. O Príncipe Escamado leva a menina para 

conhecer seu palácio e lá, se deparam com Dona Carochinha: 

 
— Quem é esta velha? – perguntou a menina ao ouvido do príncipe. Parece 

que a conheço... 

— Com certeza, pois não há menina que não conheça a célebre dona 

Carochinha das histórias, a baratinha mais famosa do mundo (LOBATO, 

1982, p.11). 
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Dona Carochinha é representada por uma velha e divertida baratinha de mantilha, 

muito brava porque as personagens de suas histórias querem fugir de seus livros. É o que se 

percebe a seguir nas palavras de D. Carochinha: 

 
[...] tenho notado que muitos dos personagens das minhas histórias já andam 

aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade. 

Falam em correr mundo a fim de se meterem em novas aventuras. Aladino 

queixa-se de que sua lâmpada maravilhosa está enferrujando. A Bela 

Adormecida tem vontade de espetar o dedo noutra roca para dormir outros 

cem anos. O Gato de Botas brigou com o marquês de Carabás e quer ir para 

os Estados Unidos visitar o Gato Félix. Branca de Neve vive falando em 

tingir os cabelos de preto e botar rouge na cara. Andam todos revoltados, 

dando-me um trabalhão para contê-los. Mas o pior é que ameaçam fugir, e o 

Pequeno Polegar já deu o exemplo (LOBATO, 1982, p. 11). 

 

Os fragmentos acima demonstram a capacidade de Lobato em trazer para a literatura 

contemporânea personagens de séculos anteriores. Dona Carochinha, narradora dos 

conhecidos Contos da Carochinha; Aladim que por vir do século XVIII tem sua lâmpada 

enferrujada; Bela Adormecida, personagem de Perrault (1697), já retomada pelos Irmãos 

Grimm (1812) que quer voltar a dormir pela monotonia de sua vida; Branca de Neve, também 

de Grimm (entre 1812 e 1822) que sente a necessidade de pintar os cabelos pela ação do 

tempo; Gato de Botas, personagem de Perrault, do século XVII, que se irrita e pretende visitar 

seu “amigo”, Gato Félix, personagem de desenho animado, do século XX; e o Pequeno 

Polegar, também recontado por Perrault, que com sua típica esperteza esconde-se nas vestes 

do gigante Fura Bolos. 

Isso posto, torna-se nítido que os contos de fadas podem ser (re)contados de inúmeras 

formas, sendo sempre preservado o seu enredo original. A sua essência, mesmo importada 

para a contemporaneidade, não se modifica, muito menos se perde com os anos. 

Dona Benta resgata características peculiares dos contos de fadas, assim que sua neta 

retorna ao sítio, com a boneca de pano “humanizada”. Dr. Caramujo dá para Emília uma de 

suas pílulas falantes o que causa espanto a todos: “—¬¬ Isto é um prodígio tamanho que estou 

quase crendo que as outras coisas fantásticas que Narizinho nos contou não são simples 

sonhos, como sempre pensei” (LOBATO, 1982, p. 22). 

O mesmo ocorre com   fala de tia Nastácia, em resposta à  Dona Benta: “— Eu 

também acho, sinhá. Essa menina é levada da breca. É bem capaz de ter encontrado por aí 
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alguma varinha de condão que alguma fada tenha perdido” (LOBATO, 1982, p. 22). O 

diálogo entre as personagens adultas faz referência ao mundo mágico dos clássicos, pelo 

emprego de elementos de expressões como “coisas fantásticas”, “sonhos”, “varinha de 

condão” e “fada”. O emprego de tais termos nos remete, literariamente, aos conhecimentos 

populares e à cultura adquirida por meio das narrativas lidas/ouvidas no decorrer da nossa 

infância.  

O episódio “Cara de Coruja” narra uma festa oferecida pelas crianças aos amigos do 

País das Maravilhas e, nele, percebemos o diálogo de Monteiro Lobato com os contos 

clássicos pelas falas de Pedrinho e Dona Benta: 

  
 Que arrumação é essa, Pedrinho? 

— Não é nada, vovó. Uma simples festinha que vamos dar aos nossos 

amigos do País das Maravilhas. 

— Quer dizer que vamos ter novamente aqui o príncipe e aqueles bichinhos 

todos do mar? ... 

Pedrinho riu-se. 

— A senhora não entende nada disso... — Eu disse amigos do País das 

Maravilhas e não do Reino das Águas Claras. Há muita diferença. 

(LOBATO, 1982, p.92). 

 

E continua, na sequência, na conversa entre Pedrinho e Narizinho: 

 
— Para quem mandou convites? 

— Para todos – para Cinderela, para Branca de Neve, para o Pequeno 

Polegar, Capinha Vermelha, Ali Babá, Gato de Botas – todos! 

— Não esqueceu Peter Pan? 

— Está claro que não. Nem Aladino, nem o Gato Félix verdadeiro. Até ao 

Barba Azul convidei (LOBATO, 1982, p. 92 e 93). 

 

O que diferencia a literatura lobatiana é a junção do real com o imaginário, sem 

necessidade de explicações. Ao lermos, temos nossa fantasia assegurada pela aprovação de 

Dona Benta e Tia Nastácia, que apesar de adultas, não duvidam dessa integração e interagem 

com todos os convidados, sem a menor cerimônia, configurando, dessa forma, que o espírito 

do conto maravilhoso se concretiza nos acontecimentos e não apenas nas personagens. 

Para Bakhtin (1997, p. 189-190), “a estilização pressupõe o estilo, ou seja, pressupõe 

que o conjunto de procedimentos estilísticos que ela reproduz teve, em certa época, 

significação direta e imediata, exprimiu a última instância da significação”. Em Reinações de 
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Narizinho, percebemos que há o uso de elementos do discurso antigo no novo, porém, com 

uma nova perspectiva: mostrar o estereótipo da tradição clássica e modernizá-lo. Monteiro 

Lobato revisita outras histórias e as reconta, em uma linguagem coloquial, diferente daquela 

usada, até então, nos livros infantis e de forma envolvente e dinâmica. 

Fato comprovado, por exemplo, no momento em que Rabicó anuncia a chegada da 

primeira convidada: “— Senhorita Cinderela, a princesa das botinas de vidro!” (LOBATO, 

1982, p.94). A fala do Marquês, como é possível constatar, desfaz a tradicional caracterização 

da personagem criada por Perrault (1697) ao trocar os sapatinhos de cristal por “botinas de 

vidro”, além de romper com a mágica da fada-madrinha. 

Na continuidade, Emília interroga a princesa sobre o material de que seriam realmente 

feitos seus sapatos, questionando também, as várias versões existentes da história: “— 

Também eu conheço toda a sua história. Mas há um ponto que não entendo bem. É a respeito 

dos tais sapatinhos. Um livro diz que eram de cristal; outro diz que eram de cetim. Afinal de 

contas estou vendo você com sapatinhos de couro...” (LOBATO, 1982, p.94). 

O narrador em 3ª pessoa, onisciente, conhece a fundo a mente e as emoções das 

personagens e conta toda a história a partir do seu ponto de vista. Com a presença de um 

narrador nada autoritário e muito próximo das personagens e do leitor, Lobato consegue, com 

maestria, modificar a versão francesa e renovar a narrativa de forma que o leitor brasileiro, 

conhecedor do conto clássico, seja capaz de compreender as curiosidades da boneca de pano 

sem “travas na língua”. 

 
Cinderela riu-se muito da questão e respondeu que na verdade fora de 

sapatinhos de cristal no famoso baile onde se encontrou com o Príncipe pela 

primeira vez. Mas que esses sapatinhos não eram nada cômodos, faziam 

calos; por isso só usava agora sapatinhos de camurça (LOBATO, 1982, 

p.94). 

 

Novos detalhes são incluídos pela própria Cinderela, pela voz do narrador, salientando 

o conforto e a praticidade que buscamos na sociedade moderna. A princesa desmente, 

inclusive, as diferentes versões a respeito do fim de sua madrasta e de suas irmãs, quando 

Emília surge com outra dúvida: 

 
— Há outro ponto que me causa dúvidas, continuou a boneca. Que é que 

aconteceu para sua madrasta e suas irmãs, afinal de contas? Um livro diz que 
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foram condenadas à morte pelo Príncipe; outro diz que um pombinho furou 

os olhos das duas… 

— Nada disso aconteceu – disse Cinderela. Perdoei-lhes o mal que me 

fizeram – e hoje já estão curadas da maldade e vivem contentes numa 

casinha que lhes dei, bem atrás do meu castelo (LOBATO, 1982, p.95). 

 

Com a chegada dos convidados, percebemos que no Sítio do Picapau Amarelo é 

possível haver uma reunião entre personagens que, embora pertencendo a histórias diferentes 

mantêm uma relação muito próxima de amizade. A fala de Cinderela reforça essa ideia: “— 

Deve ser a minha amiga Branca-de-Neve – disse a Princesa Cinderela. Branca mora perto de 

mim e quando passei por lá vi que sua carruagem já estava na porta do castelo” (LOBATO, 

1982, p.95). A mesma intenção é clara na comprovação da amizade entre Rosa Branca e Bela 

Adormecida: “— A Bela Adormecida manda comunicar que não pode vir” (LOBATO, 1982. 

p.96). 

Rabicó anuncia, à sua maneira, mais um convidado: 

 
— Um senhor pingo de gente com umas botas maiores do que ele! 

— O Pequeno Polegar! – gritaram as princesas, e acertaram.  

Esquecidas de que eram famosas princesas, foram correndo receber o 

pequenino herói. Era ele o chefe da conspiração dos heróis maravilhosos 

para fugirem dos embolorados livros de Dona Carocha e virem viver novas 

aventuras no sítio de Dona Benta (LOBATO, 1982, p.96). 

 

Segundo Samoyault (2008, p.127), “Não só o passado é sempre reutilizável, mas a 

relação na qual ele entra permanentemente obriga-o a ser reconsiderado sem cessar em função 

do novo...”. Na passagem acima, as princesas deixam de lado o típico e elegante 

comportamento de discrição e educação, para irem ao encontro do herói das histórias da 

Carochinha, fato que reafirma o poder da literatura em reutilizar o passado reconstruindo-o 

em função do novo. 

 Lobato utiliza-se do recurso empregado no início da obra – a insatisfação das 

personagens de Dona Carochinha – para permitir-se uni-las em uma mesma festa, mantendo 

diálogos. Como ocorre, por exemplo, quando Barba Azul não entra na festa, mesmo sendo 

convidado porque Branca de Neve não permite que Rabicó abra a porta para o malvado; o 

Gato de Botas e o Pequeno Polegar vão ao palácio de Cinderela buscar a varinha de condão 

que ela esqueceu no criado-mudo; Cinderela já conhece Ali Babá de bailes anteriores; os 
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quarenta ladrões sobrevivem ao azeite que não estava fervendo e armam uma emboscada para 

Ali Babá...  

O soldadinho de chumbo, na sequência, passa pelo interrogatório de Emília:  

 
— E como virou soldadinho outra vez? – quis saber Emília. 

— Uma fada, que leu minha história – chorou uma lagrimazinha tão sentida 

que virei soldado outra vez. 

— E a dançarina de saiote cor-de-rosa? Morreu no fogo também? 

— Essa morreu para sempre – respondeu o soldadinho, fingindo que se 

assoava, mas de fato enxugando os olhos (LOBATO, 1982, p. 99). 

 

Como ocorre com as personagens que chegam ao sítio posteriormente, há a relação 

entre o clássico com pitadas da modernidade lobatiana, envolvendo-as, no mesmo ambiente, 

de forma harmoniosa e por meio de diálogos. Hansel e Gretel, conhecidos no Brasil, como 

João e Maria, dos Irmãos Grimm, em 1812; Xerazade, narradora das histórias que compõem 

as Mil e Uma Noites, traduzidas da língua árabe por Antoine Galland, em 1702, acompanhada 

de todos os heróis dessas histórias, que tiveram que ficar do lado de fora porque a sala era 

muito pequena. 

 
Tantos personagens maravilhosos vieram, que o terreiro de dona Benta ficou 

de não caber um alfinete. Narizinho olhava, olhava, no maior êxtase de sua 

vida. Só reis e príncipes e fadas e anões e madrastas boas e más, e bruxas e 

mágicos de chapéus em forma de cartucho, e ursos que viram príncipes, e 

lobos de dentuça arreganhada... Mas Peter Pan não aparecia – o que muito 

decepcionava Pedrinho... (LOBATO, 1982, p. 100). 

 

Novamente, o narrador descreve os fatos como se participasse da comemoração, além 

de retratar a tristeza de Pedrinho como se o conhecesse intimamente. Personagens de histórias 

remotas aceitam o convite e comparecem à festividade num cenário simples, originalmente 

brasileiro sem o glamour dos palácios. 

Chapeuzinho Vermelho também comparece e é anunciada por Rabicó como a menina 

da Capinha Vermelha que, é claro, foi interrogada pela boneca curiosa: 

 
— Antes de mais nada – foi dizendo Emília, quero saber o seu verdadeiro 

nome, porque uns dizem Capinha Vermelha e outros, Capuzinho Vermelho. 

Qual é o certo? 

— Meu verdadeiro nome é Capinha Vermelha, porque depois que vovó me 

fez esta capinha todos que me viam ir para a casa dela diziam: “Lá vai indo a 
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menina da capinha vermelha!” Mas, como vocês podem ver, esta capinha 

tem um capuz, que eu às vezes uso. De modo que tanto podem chamar-me 

Capinha, como Capuzinho, ou mesmo Chapeuzinho Vermelho (LOBATO, 

1982, p. 101). 

 

Emília, com sua espontaneidade e curiosidade, como podemos constatar no excerto 

anterior, sente-se à vontade para retomar versões diferentes da mesma história, conhecidas, 

provavelmente, por intermédio da contação de histórias de Dona Benta. Esse fato confirma 

que a boneca tem conhecimento prévio de todos os convidados, uma vez que é leitora/ouvinte 

da literatura clássica mundial. Encontramos a mesma situação, logo em seguida, quando 

Capinha Vermelha reconhece as batidas do lobo e Narizinho comenta com Emília: 

 
— Não pode ser – disse ela. O lobo que comeu a avó de Capinha foi morto a 

machadada por aquele homem que entrou. É o que dizem os livros.  

— Deve de ser erro tipográfico – sugeriu asnaticamente Emília, que também 

fora espiar o lobo. É lobo sim – e magríssimo! Bem se vê que só se alimenta 

de velhas bem velhas... (LOBATO, 1982, p.103). 

 

No episódio “Pena de Papagaio”, Narizinho, Pedrinho, Emília e Visconde conhecem 

Peninha, um menino invisível que deu o pó de pirlimpimpim para que as personagens do sítio 

o cheirassem e pudessem ser transportadas para o País das Fábulas, também, chamado Terra 

dos Animais Falantes. Logo que chegam, avistam uma figura estranha: 

 
Nisto viram um homem de cabelereira encaracolada, vestido à moda dos 

franceses antigos. Usava fivelas nos sapatos, calções curtos e jaqueta de 

cintura. Na cabeça trazia chapéu de três pontas, e renda branca no pescoço e 

nos punhos. Apoiava-se em comprida bengala e vinha caminhando 

pausadamente, como quem está pensando (LOBATO, 1982, p. 138). 

 

O narrador descreve a personagem com riquezas de detalhes, com o intuito de levar o 

leitor a visualizar uma figura de época, sem causar espanto. Quando Pedrinho pensa tê-lo 

visto em um leque de sua avó, Peninha esclarece que não é ele, ao contrário, “[...] Aquele 

homem é o senhor La Fontaine, um francês muito sábio, que passa a vida nesta terra a 

observar a vida dos animais” (LOBATO, 1982, p.138).  

Novamente, Pedrinho comprova ser um bom leitor ao afirmar que o conhece, pois tem 

um livro dele. Dessa forma, Lobato reforça a ideia de que os moradores do sítio, apesar de 

terem uma vida simples, são pessoas cultas e habituadas ao mundo da leitura. 
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O clássico se mistura com o moderno, sem formalidade. Os aventureiros observam o 

cordeirinho e o lobo dialogarem, como se estivessem encenando a fábula de “O lobo e o 

cordeiro”, de La Fontaine. Mas, se encantam quando o autor pula da moita e dá uma 

bengalada no focinho do lobo para salvar o cordeiro. É admirável vermos a sintonia em que 

estão as crianças do sítio com o Mundo das Maravilhas. A interação ocorre em circunstâncias 

nada comuns, porém, pacífica e naturalmente. 

Kristeva (2012, p.143-144) assevera que “para Bakhtin, a divisão diálogo-monólogo 

tem uma significação que ultrapassa largamente o sentido concreto, utilizado pelos 

formalistas [...]”. O dialogismo é evidenciado, durante os episódios, na existência de outras 

obras em seu interior e é corroborado, neste caso, pela interação entre as personagens e as 

fábulas de La Fontaine. Constatamos outro exemplo dessa interação direta na intromissão de 

Emília na fábula “A cigarra e a formiga”, ao ver a formiga bater a porta no nariz da cigarra.  

 
— Não morra, boba! Não dê esse gosto para aquela malvada. Está com 

fome? Vou já trazer um montinho de folhas. Está com frio? Vou já acender 

uma fogueirinha. Em vez de morrer, feito uma idiota, ajude-me a preparar 

uma boa forra contra a formiga (LOBATO, 1982, p. 141).  

 

E, depois de capturar a formiga e deixar a cigarra bater a porta em seu nariz, Lobato 

preocupa-se em não permitir que a essência da narrativa se dissipe e faz que o fabulista 

intervenha: “—Basta, bonequinha! – disse ele. A formiga já sofreu a sova merecida. Pare, 

senão ela morre e estraga-me a fábula” (LOBATO, 1982, p. 142).  

Logo depois de se afastarem da formiga e da cigarra, Peninha reaparece acompanhado 

de um homem esquisito. E Emília se adianta: 

 
— Quem será o bicho careta? Com certeza algum homem que estava 

tomando banho e perdeu as roupas – berrou Emília. Vem embrulhado na 

toalha. 

O senhor de La Fontaine explicou quem era. 

— Estás enganada, bonequinha. Aquele homem é um famoso fabulista 

grego. Não vem embrulhado em nenhuma toalha, mas sim vestido à moda 

dos antigos gregos. Chama-se Esopo. Foi o primeiro que teve a ideia de 

escrever fábulas (LOBATO, 1982, p.143). 

 

Esopo se espanta ao ver, pela primeira vez, uma bonequinha falante. Trocam algumas 

palavras e os dois célebres escritores se afastam do grupo para discutirem acerca da origem 
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das fábulas. E assim, Esopo, grande fabulista grego, do século VI a.C; La Fontaine, renomado 

fabulista francês, do século XVII, e os aventureiros do sítio, do século XX, passam juntos por 

peripécias no País das Fábulas. Embora estejam fora de sua época e contexto histórico, não 

constatamos alteração alguma em suas características e nem temos dúvida alguma de que se 

tratam realmente dos prestigiados autores e suas personagens.  

A turma do sítio passa pelas fábulas de Esopo – “O corvo e a raposa”, cujo enredo é 

igual ao que conheciam, e “A menina do leite”, que já não derramava mais o leite por ter, 

naquele momento, um pote que fecha hermeticamente. Todos se desapontaram e pouco tempo 

depois, retornaram ao sítio. 

Ao ouvir seus netos contarem sobre o passeio, Dona Benta entristeceu-se por não ter 

tido a oportunidade de conhecer o ilustre fabulista La Fontaine. Novamente, o autor destaca a 

cultura de Dona Benta e seu hábito de leitura. 

  
Dona Benta ouviu a história do passeio ao País das Fábulas com especial 

interesse para tudo quanto se referia ao senhor de La Fontaine, cujas obras 

havia lido em francês. Sempre tivera grande admiração por esse fabulista, 

que considerava um dos maiores escritores do mundo. 

— Estou lamentando não ter ido com vocês – disse ela. Uma prosinha com o 

senhor de La Fontaine seria dum grande encanto para a minha velhice... 

(LOBATO, 1982, p.153). 

 

Logo, deparamo-nos com intertextualidade na escrita de Lobato nas retomadas e 

comentários ocorridos no corpo da narrativa. A leitura transcorre naturalmente e somos 

levados, por nossa memória de leitura, ao mundo mágico em que tudo é possível; onde 

ocorrem os mais improváveis encontros e acontecimentos. 

Segundo as palavras de Lobato (1982, p.165), “E assim o pó de pirlimpimpim 

continuará a transportar crianças do mundo inteiro ao Sítio do Picapau Amarelo, onde não há 

horizontes limitados por muros de concreto e de ideias tacanhas.” 

Afinal, a literatura nos propicia viagens a mundos inimagináveis e emoções e 

aventuras inesquecíveis. Uma experiência que a criança leva para a vida inteira. 
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4. Considerações Finais 

 

Constatamos, a partir dos apontamentos realizados, que o leitor deve trazer consigo 

alguma experiência literária para que seja capaz enxergar o intertexto presente em Reinações 

de Narizinho. Monteiro Lobato, consciente de que a literatura infantil brasileira não passava 

da introdução de obras estrangeiras, tem o cuidado em trazer às crianças brasileiras uma 

literatura nacional, mas sem perder o encanto das histórias clássicas, já conhecidas. 

É capaz, ainda, de dialogar com as obras clássicas por meio da voz do narrador, das 

próprias personagens do Sítio do Picapau Amarelo e dos clássicos infantis, o que comprova a 

presença de intertextualidade, já que narra histórias fantásticas, ocorridas na realidade do sítio 

ou em momentos e ambientes fora de sua época. 

Samoyault (2008) explica que a memória da literatura nos remete a uma história que a 

tira de um imobilismo redutor e, imobilismo não é o que notamos na produção lobatiana. A 

mobilidade da narração se dá não apenas pelas alterações de cenários, mas também, pelas 

mudanças de atitudes e comportamentos das personagens originais no texto criado. 

Entendemos, portanto, que a liberdade é essencial à literatura moderna para que os 

intertextos perpassem nas criações atuais e atraiam o olhar e o interesse de nossas crianças 

para a leitura. Assim, poderão trilhar o caminho da aventura, da fantasia, do mágico por meio 

de histórias engenhosas e de excelente qualidade. 

Tudo isso contribui para que a obra Reinações de Narizinho, publicada inicialmente, 

em 1931, continue a encantar crianças e adultos de gerações vindouras em versões ilustradas, 

impressas, no cinema, na televisão, entre outros. 
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