
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

 

“Não recebi a educação… que é o que transforma as criaturas”: 

Ressignificações de Hércules em Monteiro Lobato (Os doze trabalhos de 

Hércules, 1944) 

 

 

 

 

 

Bárbara Denise Xavier da Costa 

 

 

 

 

 

Pelotas, 2019 

 



 
 

Bárbara Denise Xavier da Costa 

 

 

 

“Não recebi a educação… que é o que transforma as criaturas”: 

Ressignificações de Hércules em Monteiro Lobato (Os doze trabalhos de 

Hércules, 1944) 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto 

de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, 

como requisito parcial para a obtenção do título de 

Licenciada em História. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Daniele Gallindo Gonçalves Silva 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas, 2019 

 

 



 
 

Folha de Aprovação 

 

 

 

Bárbara Denise Xavier da Costa 

 

 

 

“Não recebi a educação… que é o que transforma as criaturas”: 

Ressignificações de Hércules em Monteiro Lobato (Os doze trabalhos de 

Hércules, 1944) 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado, como requisito parcial para obtenção do 

grau de Licenciada em História, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal 

de Pelotas. 

 

 

 

Data da defesa: 11/12/2019 

 

 

 

Banca examinadora: 

 

Profa. Dra. Daniele Gallindo Gonçalves Silva (orientadora)  

Doutora em Germanistik/Ältere Deutsche Literatur pela Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg 

 

Profa. Dra. Ana Inez Klein 

Doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

 

COSTA, Bárbara Denise Xavier da. “Não recebi a educação… que é o que 

transforma as criaturas”: Ressignificações de Hércules em Monteiro Lobato (Os 

doze trabalhos de Hércules, 1944). Orientadora: Daniele Gallindo Gonçalves Silva. 

2019. x f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em História) – Instituto de 

Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

 

Monteiro Lobato, importante nome da literatura infantil brasileira, lança no ano de 1944 

a obra Os doze trabalhos de Hércules. Neste livro, o herói nacional grego, durante a 

convivência com Emília, Pedrinho e o Visconde de Sabugosa, constrói aos poucos 

uma ideia sobre educação, que expõe na narrativa e que acaba por modificar o seu 

interior. Lobato colocou na boca de Hércules esse arcabouço sobre tal temática, pois 

fazia parte do seu projeto de nação. O presente trabalho de conclusão de curso intenta 

debater como e por que esta ideia sobre educação é desenvolvida por Hércules e qual 

a importância da mesma em um livro voltado ao público infantil. 

 

Palavras-chave: Monteiro Lobato. Literatura infantil. Hércules. Educação.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

COSTA, Barbara Denise Xavier da. “I did not receive the education… which is what 

transforms creatures”: re-significations of Hercules in Monteiro Lobato (Os Doze 

Trabalhos de Hércules, 1944). Advisor: Daniele Gallindo Gonçalves Silva. 2019. x f. 

Term Paper (Degree in History) - Institute of Human Sciences, Federal University of 

Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

 

Monteiro Lobato, important name of Brazilian children's literature, launches in 1944 the 

work Os Doze Trabalhos de Hércules. In this book, the Greek national hero, while living 

with Emilia, Pedrinho and the Viscounde de Sabugosa, gradually builds an idea about 

education, which he expounds in the narrative and that eventually changes its interior. 

Lobato placed in Hercules's mouth this outline about that theme, because it was part 

of his nation project. The present term paper intends to discuss how and why this idea 

about education is developed by Hercules and how important it is in a book aimed at 

children. 

 

Keywords: Monteiro Lobato. Children’s literature. Hercules. Education.   
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Introdução 

 

Monteiro Lobato foi um escritor brasileiro, nascido no apagar das luzes do 

Império e falecido pouco após o fim do Estado Novo (1882 - 1948) que, embora tenha 

obras voltadas ao grande público, é muito mais lembrado por seus livros infantis. Uma 

numerosa coleção onde um mundo à parte, o Sítio do Picapau Amarelo, comporta em 

si personagens que marcaram a infância de muitas pessoas. Além das histórias 

tradicionais das aventuras da turma do Sítio, Lobato se permite adentrar na terra do 

que hoje conhecemos como livros paradidáticos, onde a turma figura com o intuito de 

repassar conhecimentos facilitados no que concerne à História, Geografia, 

Matemática, Língua Portuguesa, dentre outras áreas. Em seus livros que englobam 

História, o autor - sempre que pode - deixa transparecer sua admiração pelo mundo 

grego, bem como suas ideias sobre educação, moralidade e civilidade. Um dos livros, 

escrito em dois tomos, chama-se Os doze trabalhos de Hércules, com a sua primeira 

edição datada de 1944 e narra uma história ressignificada destas lidas do herói 

mitológico Hércules, com a participação de Emília, Pedrinho e Visconde de Sabugosa.  

Esta pesquisa se insere no campo da História conhecido como História Cultural 

(ou Nova História Cultural). Ronaldo Vainfas aponta que, embora possa produzir 

algumas confusões, “[...] é uma história plural, apresentando caminhos alternativos 

para a investigação histórica [...].” (VAINFAS, 1997, p. 221). Dentro deste vasto campo 

podemos incluir os estudos de relações entre História e Literatura, como Barros 

aponta:  

 
A começar pelos objetos que já faziam parte dos antigos estudos 
historiográficos da Cultura, continuaremos mencionando o âmbito das Artes, 
da Literatura e da Ciência - campo já de si multi-diversificado [...]. [...] uma 
nova História Cultural interessar-se-á pelos sujeitos produtores e receptores 
de cultura [...]. [...] estudam-se os meios através dos quais esta se produz e 
se transmite [...]. Por fim, a ‘matéria-prima’ cultural propriamente dita [...]. 
(BARROS, 2005, p. 5 - 6, grifos do autor)   
 

Lobato, ao escrever os Trabalhos1, leu vários livros sobre Grécia Antiga, além 

de traduzir alguns também (ele revisou traduções, bem como também as fez). Sendo 

assim, há na obra a ser analisada nesse projeto de pesquisa um uso do passado, 

ressignificado, dentro do texto literário. Lobato se apropria de textos que, a seu passo, 

se apropriaram de outros textos (aqui no sentido de produção cultural e material, não 

                                                
1 A partir daqui, sempre que for possível, o nome da obra e minha fonte Os doze trabalhos de Hércules 
será abreviada para Trabalhos.  
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necessariamente escrita) produzidos no passado grego que, embora sejam literários, 

podem ser consagrados como históricos tendo em vista que foram utilizados para 

entender a mitologia grega num geral e, especificamente, a vida de Hércules. Logo, 

Lobato é este sujeito a que se refere Barros (op. cit) ao mesmo tempo receptor e 

produtor de cultura.  

 Sobre usos do passado, no Brasil há uma série de produções que abordam 

isso de uma maneira mais prática do que teórica, com um viés mais no sentido de 

usos do passado como legitimação de discursos ou identidades. Dentre elas podemos 

destacar o trabalho de Glaydson José da Silva (2017), bem como dos organizadores 

do livro Antiguidade como presença: antigos, modernos e os usos do passado (2017).  

As fontes a serem utilizadas na pesquisa são as que dizem respeito 

diretamente ao objeto de estudo da mesma. A principal aqui é o livro Os doze 

trabalhos de Hércules, dividido em dois tomos. Seria ideal trabalhar com a primeira 

edição ou com os manuscritos originais da obra, porém como o acesso a isso no 

momento não se faz possível, será utilizado a 9ª reimpressão da 19ª Ed. De 1994 

(versão digital). Podem ser encontradas tanto em bibliotecas públicas como na 

internet, no formato PDF. Originalmente os Trabalhos foram lançados separadamente, 

como mostra a tabela disponibilizada por Spagnoli (2014, p. 246) em sua dissertação, 

e algumas imagens de sebos online disponíveis no Google, onde aparecem as capas 

dos Trabalhos, pela editora Brasiliense, em separado. A edição que se dispõe reúne 

os Trabalhos em capítulos, publicados pela mesma Editora. Além disso, os demais 

livros infantis pertencentes ao mundo do sítio do Picapau Amarelo serão analisados. 

A obra do autor, para ser melhor entendida, deve ser lida em contexto com a própria 

história de vida do autor e o que estava acontecendo em esferas econômicas, políticas 

culturais e sociais em nível nacional e internacional. Para isso, serão lidas diversas 

biografias, como por exemplo a de Marisa Lajolo (2006), bem como textos de história 

geral e história do Brasil no momento em que Lobato escrevia os Trabalhos. Quanto 

à metodologia a ser utilizada para produzir a pesquisa, será uma análise comparativa 

entre as obras citadas acima.  

 Não posso esconder um interesse pessoal pelos objetos de estudo desta 

pesquisa. Desde criança tive contato com referências à Grécia por conta do filme 

Hércules, o famoso desenho da Disney. Aos onze anos de idade, nasceu 

definitivamente em mim um fascínio pelo mundo grego - em especial pela mitologia - 

por conta das leituras do livro didático. Quando aos quatorze anos tive contato com a 
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obra de Monteiro Lobato para crianças, meu interesse pela Grécia adormecido, mas 

não esquecido, ressurge em vista de livros como O minotauro e o nosso foco aqui, Os 

doze trabalhos de Hércules. Não sabia ainda que carreira seguir na fase adulta, 

contudo tinha certeza da minha paixão em saber mais. O ingresso no curso de História 

me deu a base e o convencimento final de que meus futuros trabalhos seguiriam esse 

enfoque. 

 Tal pesquisa se mostra, além de um presente a mim mesma, útil em face da 

sua relevância acadêmica. Há vários estudos sobre o tema Lobato e Grécia na área 

das Letras, mas no campo historiográfico se detecta uma escassez. A idéia é então 

olhar as fontes com esse olhar próprio da História para a Literatura. Além disso, 

pretende-se contribuir para os estudos de recepções do passado, tendo em vista a 

crescente importância dos mesmos para um melhor entendimento da nossa relação 

com o nosso passado e de que forma ele se faz presente.  

Como objetivo geral desta pesquisa, deseja-se saber e interpretar as imagens 

produzidas textualmente do herói grego em Lobato. Os objetivos específicos decorrem 

a partir disto, logo, se faz necessário analisar por quais motivos Lobato faz essas 

modificações e ressignificações e para quem ele faz, ou seja, o público-alvo; 

compreender a obra dentro do contexto no qual ela foi escrita, no projeto de nação 

que Lobato imaginava para o Brasil e nas concepções que ele possuía acerca de 

educação, civilidade e moralidade. Também se deseja, como exposto anteriormente, 

contribuir para os estudos históricos já existentes na área de Usos e Recepções do 

Passado.  

É relevante para esta pesquisa dialogar com outros materiais já produzidos 

acerca da temática do mesmo. Em primeiro lugar temos o livro do doutor em História 

e Arqueologia Glaydson José da Silva, História Antiga e usos do Passado: Um estudo 

de apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy (1940 - 1944). Nesta obra, 

Silva aborda a apropriação da História Antiga, mais especificamente grega, romana, 

gaulesa e miscelâneas das mesmas dentro do fascismo e também do nazismo, enfim, 

da política francesa naquele momento histórico das Grandes Guerras. Ocorreu essa 

apropriação no sentido de uma justificação do domínio de Vichy: 

 
Na perspectiva de uma espécie de continuidade, esse uso do mundo antigo 
é observado no estudo de alguns grupos da extrema direita francesa, lidos 
pela historiografia como herdeiros do regime de Vichy (1940-1944). 
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Sob Vichy, o passado gaulês, romano e galo-romano é lido, em grande 
medida, no sentido de justificar a dominação alemã e o colaboracionismo do 
governo francês com os alemães. (SILVA, 2007, p. 18, grifos do autor) 
 

Seu trabalho utiliza fontes variadas como, por exemplo, discursos, cartazes, 

moedas, livros. Embora a política não seja o foco desta pesquisa e as fontes sejam 

totalmente diferentes das que serão utilizadas aqui, a ideia é utilizar este livro como 

um exemplo de estudo de caso sobre Antiguidade e suas apropriações 

contemporâneas, levando em consideração a própria aptidão do autor com História 

Antiga e seus referenciais.  

Entre o IHGB e o Monteiro Lobato: (re) significações do livro de Hans Staden, 

dissertação de mestrado de autoria da mestra em História Social Débora Meira dos 

Santos, figura aqui nesta discussão bibliográfica por fazer uma análise da 

ressignificações das vivências, ou “aventuras de Hans Staden” em solo brasileiro 

feitas por Monteiro Lobato para o mundo do sítio e seu estilo de narrativa, próprio para 

crianças (dentre outras adaptações destinadas ao público. Lobato recria à sua 

maneira, mas visando o original, os relatos de Hans Staden com nuances 

pedagógicas:  

 
[...] Lobato consegue manusear o relato, transformando-o em uma história a 
fim de atender os seus objetivos: instruir (historicamente) e educar 
moralmente as crianças, de forma prazerosa e acessível. [...] através da fala 
dos personagens [...] consegue selecionar e recortar as partes do livro de 
Hans Staden que mais lhe interessam, estabelecendo não apenas um diálogo 
com o “original”, mas criando a sua própria versão do relato de Staden. 
(SANTOS, 2016, p. 122) 
 

Se analisarmos com atenção, uma grande parte dos livros que Lobato escreve 

para crianças têm esse intuito de instrução educativa e moral, inclusive o objeto deste 

projeto de pesquisa. Da mesma forma que faz com os relatos de Hans Staden, Lobato 

reconstrói a narrativa do mito de Hércules em Os doze trabalhos de Hércules, e por 

este motivo o trabalho de Santos se mostra relevante para este projeto.  

 Não se pode ignorar que a quase totalidade de estudos sobre o mundo grego 

nos livros de Lobato (artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado) sejam 

advindos da área das Letras (Estudos Literários, Teoria e História da Literatura) e não 

da História. E é perfeitamente compreensível. Por este trabalho ter um caráter 

interdisciplinar, estando nos domínios da História e Literatura, também serão 

utilizadas produções das Letras. Podemos destacar dois que serão de suma 

importância pela maior proximidade com a temática de pesquisa deste projeto.  
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Monteiro Lobato, o leitor é a dissertação de mestrado da doutoranda em 

Literatura Brasileira Camila Spagnoli e nela a autora faz um levantamento acurado 

dos livros que Lobato provavelmente leu. A obra se divide em duas partes: 

investigação baseada em citações de livros e autores que Lobato faz na 

correspondência entre ele e Godofredo Rangel; e investigação acerca dos livros que 

pertenceram a Lobato e hoje se encontram no Fundo Monteiro Lobato e na Biblioteca 

Infantil Monteiro Lobato. Faz-se necessário destacar que, como a autora explicita em 

seu trabalho, muito do acervo de Lobato se perdeu no tempo e no espaço, resultando 

em uma listagem dessas obras, por mais que acurada, incompleta. Mas o que se 

percebe é que, tanto em obras traduzidas por Lobato como em obras que apenas 

estiveram em sua biblioteca, ele tinha um profundo conhecimento do mundo grego, 

bem como de diversos outros povos. Este trabalho será útil justamente por esse 

levantamento, que possibilitará mapear quais obras possivelmente serviram de base 

para os Trabalhos. 

Semelhante ao que esse projeto de pesquisa pretende e ao mesmo tempo 

diferente é a dissertação da mestra em Letras Diva de Oliveira, intitulada Os doze 

trabalhos de Hércules: a estilização do mito na obra lobatiana. Neste estudo, Oliveira 

compara o livro de Lobato com obras consagradas mundialmente que contam o mito 

de Hércules e seus doze trabalhos e tenta enxergar “semelhanças e dessemelhanças” 

entre as narrativas. Porém, o seu olhar é da Literatura sobre a História, e seu aporte 

teórico é diverso do que será usado neste projeto; além disso ela tem objetivos 

específicos bem diferentes dos presentes aqui.  

Este trabalho de conclusão de curso se divide em dois capítulos. O primeiro 

trata de percorrer brevemente a vida de Lobato, encaixando a fonte dentro dela, com 

o contexto histórico e o contexto de vida dele também. Além disso, será abordado qual 

a relevância das obras lobatianas para a literatura infantil brasileira e também para a 

educação. No segundo capítulo, procuramos traçar alguns perfis dos principais heróis 

lobatianos para entender como Hércules está entre eles. Finalmente, no mesmo 

capítulo abordamos quais são e como são construídas as ideias do herói Hércules 

sobre educação, moralidade e civilidade.  
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Capítulo 1 – Lobato e a literatura infantil brasileira 

1.1 O homem: Um pouco sobre Monteiro Lobato2 

 

 Ao fim do século XIX, o Brasil foi palco de importantes mudanças, de uma forma 

geral. Os movimentos emancipacionistas e abolicionistas estavam em seu ápice. A 

abolição da escravatura se dava a passos lentos, porém alguns firmes, com várias leis 

que foram gradualmente concedendo a liberdade aos escravos; até que em 1888 

houve o advento da Lei Áurea. Não foi o fim do sofrimento dos negros. Por outro lado, 

o “nascimento” da República, também longamente gestado na mente de vários 

indivíduos, pôde dar as caras através do 15 de novembro de 1889.  

Foi nesse contexto que, numa cidadezinha chamada Taubaté, nascia a criança 

que no futuro seria um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira, além de 

renová-la em sua contemporaneidade. José Bento Monteiro Lobato, o Juca, veio ao 

mundo no dia 18 de abril de 1882. Passando a infância no Império, vivenciou a cidade 

grande na República. Com uma infância certamente invejável e em alguns pontos até 

idílica, o menino Juca cresceu ora na fazenda da família, ora na chácara do avô 

visconde. Até Dom Pedro II conheceu. “Eu gostava demais da vida solta que levava 

por lá. Andava a cavalo, comia fruta na árvore, pescava no ribeirão e ia caçar com 

meu pai” (LAJOLO; SCHWARCZ, 2019, p. 11).  

Quem sabe, estas lembranças de infância tenham influenciado, direta ou 

indiretamente, os livros que Lobato escreveu em sua maioridade. E como todo bom 

escritor é geralmente um bom leitor, Juca consumiu muitas letras quando moço: “[...] 

tendo uma infância cheia de livros, se divertindo e aprendendo tanto com os livros, o 

Lobato notou que todo mundo, principalmente as crianças, tinham que ler [...].” 

(SANDRONI, 1997, p. 14). Mas por incrível que pareça, ao crescer, reprovou no 

exame para o ensino superior justamente em língua portuguesa, na cidade de São 

Paulo. Estudou bastante e depois conseguiu passar. Tinha talento para as belas artes 

e assim teria feito caso lhe fosse permitido, entretanto era costume desde muitos anos 

atrás que os filhos de famílias bem-nascidas fossem bacharéis em direito, engenharia, 

medicina. Paralelo a isso, ficou órfão; o avô visconde se responsabiliza por ele, e foi 

quem o obrigou a ingressar no Direito. Nessa estadia em São Paulo, antes do ingresso 

                                                
2 Em tempo, não se pretende aqui traçar uma biografia extensa dele, mas é necessário retomar alguns 
pontos de sua trajetória. Nas referências bibliográficas deste trabalho, aparecem algumas biografias do 
Lobato, que foram utilizadas para auxiliar na redação desta parte do texto. 
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no curso, participou de grêmio estudantil e de pequenos jornais no Instituto Ciências 

e Letras; mas antes disso, ainda em Taubaté, é que ele começa a ensaiar os passos 

que um dia lhe levarão a ser um literato consagrado, no jornal O guarany. Parece que 

a faculdade não agradou Lobato, pois suas manifestações eram em contrário, mas na 

literatura –  lida por ele e depois também escrita por ele – e nos amigos achou seu 

refúgio e encantamento (LAJOLO, 2006, p. 17).  

A essa época, virada do século XIX para o XX, o Brasil já estava passando por 

um processo de modernização e urbanização que pretendia levar a república 

diretamente ao futuro. Um futuro europeizado, talvez reflexo da Belle Époque que se 

queria universal, porém excludente ao mesmo tempo. O racismo predominava e o 

branqueamento da população ficou evidenciado pelo incentivo à vinda de 

estrangeiros, particularmente europeus falantes de línguas latinas. Em contrapartida, 

foi uma época de invenções importantes que influenciaram também a forma de se 

comunicar e de se informar, como por exemplo o telefone e o telégrafo. 

 
Por um lado, estavam os novos cenários urbanos, com seus senhores e 
senhoras vestidos à última moda de Paris, automóveis, edifícios, 
restaurantes, teatros, lojas variadas e todo tipo de traquitana adequada a 
esses novos tempos que pareciam ter pressa. Por outro, encontrava-se o 
sertão longínquo, espécie de “parte esquecida do país”, o qual, ao lado do 
passado escravocrata, afigurava-se alijado da memória da época. Lá viviam 
indígenas, libertos, mulatos… “uns deserdados, uns desterrados em sua 
terra” (SCHWARCZ, 2014, p. 39). 
 

 Lobato vivenciou essa modernização na cidade e, tempos depois, pôde 

perceber também o esquecimento do campo, que criticou em seus livros adultos. 

Voltando a 1900, afinal ano de entrada no curso de Direito, O minarete foi ao mesmo 

tempo república de estudantes, onde Lobato morou durante algum tempo, e nome de 

jornalzinho – no qual os amigos do Cenáculo escandalizavam a cidade de 

Pindamonhangaba com suas histórias e pseudônimos sem pé nem cabeça – , bem 

como lugar onde Lobato conheceu e dividiu vivências com seu grande amigo, 

Godofredo Rangel. O Cenáculo era o grupo de amigos com que Lobato pôde viver 

“[...] o lado mais emocionante e poético da sua existência” (AZEVEDO et al., 1997, p. 

34). Como todo jovem, achavam que podiam revolucionar o mundo com suas idéias.  

 Formado em 1904, é em 1907 que Lobato é nomeado promotor público numa 

cidade que ele achava tediosa, chamada Areias (em São Paulo). Com saudades de 

Purezinha, sua amada que conheceu em Taubaté mas morava em São Paulo, se casa 

com ela no ano seguinte e logo têm filhos: quatro ao todo. A vida pacata e monótona 
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em Areais acaba deixando bastante tempo livre para ele, que continua colaborando 

em jornais, escrevendo contos e se correspondendo com Rangel, seu amigo, que a 

essas alturas está em Minas Gerais, e com outras pessoas. Lajolo nos lembra que, 

numa destas cartas, aparecem já os ideais ainda iniciantes de um Lobato empresário: 

“Ele não se melindra [...] com a ideia de que os textos escritos precisam ser adequados 

a um certo percurso de circulação e às expectativas dos leitores a que se dirigem” 

(LAJOLO, 2006, p. 22). Isso pode ajudar a compreender, mais adiante, porque ele 

publicou tantos livros paradidáticos, por exemplo. 

Lobato se mostrava insatisfeito com a vida que levava na cidade de Areias e 

pensava em mudar isso: “Pensa em inúmeras saídas, cogita tornar-se industrial, 

mudar para o Nordeste, fazer qualquer coisa, enfim, para escapar da modorra que lhe 

embolorava o cérebro” (AZEVEDO et al., 1997, p. 52). E a vida dele acaba mudando 

mesmo, embora não fosse bem aquilo que ele imaginava. No ano de 1911, ele herda 

a Fazenda do Buquira, consequência do falecimento de seu avô. Tal acontecimento 

se revela muito importante, pois é a partir daí que ele cria personagens que o lançaram 

como nome conhecido da literatura. O Lobato escritor, advogado, artista, por fim vira 

o Lobato fazendeiro, se mudando para Buquira com toda a sua família, que já contava 

com 3 filhos. Ele almejava crescimento financeiro, já que a fazenda tinha um cafezal 

– e nesses anos o café brasileiro ainda estava em alta – mas tudo o que encontrou foi 

uma terra exausta e trabalhadores que não sabiam cultivá-la. O estouro da Primeira 

Guerra Mundial agravou mais ainda a situação econômica de Lobato: justamente o 

café teve sua comercialização externa afetada: “Antes mesmo da deflagração da 

guerra, os principais produtos de exportação do Brasil, café e borracha, já vinham 

sofrendo queda dos preços no mercado internacional; a guerra contribuiu para dar 

continuidade à tendência de declínio” (RIBEIRO, 2014, p. 25). 

Colocando a culpa pelo seu fracasso nos caboclos que “cansavam a terra”, 

Lobato decide escrever ao O Estado de S. Paulo uma queixa, que fica muito famosa, 

intitulada “Uma velha praga”. Logo depois veio Urupês. O conteúdo destes dois 

escritos partia das observações de Lobato a estes caboclos, mesclados com sua 

revolta. É aí que nasce então o personagem Jeca Tatu, síntese do lado “negativo” do 

mundo rural, indo contra toda a imagem idílica que ainda permanecia do homem do 

campo, “Trombando de frente com o ufanismo reinante [...].” (AZEVEDO et al., 1997, 

p. 56). Seguindo o texto, Azevedo et al. ainda ressaltam que, em seus textos, Lobato 

“[...] aponta as queimadas, responsáveis pelo empobrecimento gradativo e 
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esterilidade final do terreno, como um dos principais entraves ao desenvolvimento do 

país que ainda professava sua vocação agrícola” (idem). Se Lobato estava certo ou 

não em suas conjecturas, o futuro diria. 

De qualquer forma, se na sua fazenda o “Jeca” só lhe dava mais prejuízos, o 

seu “Jeca” literário lhe trouxe benefícios. Com vários convites para colaborações de 

trabalho em jornais e revistas, e já enjoado da vida no campo, Lobato decide por 

vender a fazenda do Buquira (e consegue em 1917) e levar toda a sua família (e agora 

já são quatro filhos) para São Paulo. Assim que chega lá consegue a proeza de se 

indispor com os modernistas, devido a sua crítica publicada no Estadinho à exposição 

da pintora Anita Malfatti.3 Uma crítica bastante enfática, dura e que gerou muitas 

polêmicas. Nela, assume o talento da artista, mas ao mesmo tempo relaciona o 

trabalho dela à uma “Paranoia ou mistificação”, nome do artigo que depois publicou 

como parte de um livro. Por conta disso, Lobato fica fora da Semana de Arte Moderna, 

em 1922. Mesmo assim, “[...] jamais perdeu contato com os modernistas, cujas obras, 

aliás, ele próprio publicara - seja na Revista do Brasil, seja através de sua editora” 

(AZEVEDO et al., 1997, p. 175).  

Por outro lado, também é em 1917 que Lobato, fascinado com uma figura 

folclórica brasileira, o Saci, empreende uma pesquisa e uma enquete para saber: 

afinal, quem é o Saci? A enquete é publicada n’O Estado de S. Paulo e alcança uma 

grande repercussão, o que leva Lobato a transformar as respostas em um grande livro 

que vendeu como água: O Saci-Pererê: Resultado de um inquérito, de 1918. Se a 

europeização, já comentada aqui, era ainda uma realidade (embora já contestada e 

ressignificada pelos modernistas), Lobato conseguiu o feito de “[...] questionar o 

conceito de civilização a la francesa, que a burguesia brasileira insistia em copiar” 

(AZEVEDO et al., 1997, p. 74).  

Percebendo o grande sucesso de “Saci-Pererê”, Lobato verificou que poderia 

levar como seu ganha pão a profissão de escritor. Em 1918, ele compra a Revista do 

Brasil, e em 1920 é fundada a editora Monteiro Lobato & Cia, atrelada à revista Agora, 

além de escritor, vira editor. Ele procura, sempre que pode, modernizar e ampliar a 

editora, tanto com maquinário atual e competente como com maiores espaços de 

trabalho. O primeiro livro publicado é seu, em 1918. Voltando um pouco no tempo, 

                                                
3 O texto completo pode ser conferido em: LOBATO, Monteiro. A propósito da exposição Malfatti. 
Estadinho, São Paulo, 20 dez. 1917. Disponível em https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,a-
proposito-da-exposicao-malfatti-monteiro-lobato,13042,0.htm#. Acesso em: 11 dez. 2019.  
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ainda em Areias e na fazenda do Buquira, Lobato se entediava com a vida nestes dois 

lugares e dentre as várias atividades que empreendia (como por exemplo a pintura, a 

qual sempre que pôde se dedicou) escreveu vários contos, e os trouxe para a capital. 

Esses contos foram reunidos, com o artigo Urupês por último, justamente nesse livro 

que Lobato lançou, de mesmo nome que seu artigo. Com isso, ratifica a sua impressão 

inicial sobre o ganha pão: Urupês repete o sucesso que fez anos atrás, só que agora 

mais estrondosamente: “Tem excelente aceitação, esgota em um ano milhares de 

volumes e confirma a importância do esquema alternativo de distribuição de livros, 

uma vez que a rede de livrarias do país era [...] muito precária” (LAJOLO, 2006, p. 30). 

Marisa Lajolo ainda nos demonstra como funcionava esse esquema renovado (e até 

excêntrico) de distribuição de livros: 

 
Mandamos uma circular a todos os agentes de correio, pedindo a indicação 
de uma casa, de uma papelaria, de um jornalzinho, de uma farmácia, de um 
bazar, de uma venda, de um açougue, de qualquer banca, em suma, em que 
também pudesse ser vendida uma mercadoria denominada livro. [...] Redigi 
então a circular que iria constituir a pedra básica da indústria editorial 
brasileira [...]. ‘[...]Vossa Senhoria tem o seu negócio montado e quanto mais 
coisas vender, maior será o seu lucro. Quer vender também uma coisa 
chamada livro? [...] Responda se topa ou não.’ Todos toparam e nós 
passamos de quarenta vendedores, que eram as livrarias, para mil e 
duzentos pontos de venda, fosse livraria ou açougue (LOBATO apud 
LAJOLO, 2006, p. 30 - 31). 
 

 Com essa estratégia agressiva, Lobato foi publicando não apenas livros seus 

como também de outros nomes já conhecidos da literatura nacional, bem como 

escritores principiantes, abrindo as portas e concedendo oportunidades para quem 

não havia tido antes. Aliado a um marketing lucrativo, de si mesmo e dos outros, além 

de muita publicidade, Lobato conseguiu seu espaço no âmbito editorial brasileiro. E 

principia a encarar o livro não só pela importância que tem para a leitura e formação 

das pessoas, como também pela ótica da mercadoria: “[...] preocupa-se - e muito - 

com a materialidade dos livros [...]. [...] faz o possível para que o lançamento de seus 

editados seja acompanhado de resenhas e críticas na imprensa.” (LAJOLO, 2006, p. 

32) 

 O pessoal da editora de Lobato costumava trabalhar, é claro, mas de tarde as 

pessoas se punham a ter um pouco de diversão e prosa amistosa. Também recebiam 

visitas de amigos. Numa dessas visitas, para uma partida de xadrez, Lobato ouviu a 

história do peixinho que morreu afogado, contado pelo amigo Toledo Malta. A história 

é simples, mas exerce enorme fascínio em Lobato. O peixinho, “[...] tendo ir dar um 
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passeio fora do rio, quando voltou pra casa morreu afogado, pois não sabia nadar.” 

(SANDRONI, 1994, p.62). Assegura Lobato que “[...] o peixinho começou a nadar na 

sua imaginação.” (SANDRONI, 1994, p.62). Nada que nada, o peixinho fez com que 

Lobato começasse a se lembrar dos tempos de menino, passados na fazenda do pai. 

Além disso, Purezinha, com sua formação de professora, contava histórias para os 

filhos do casal. Juntando tudo isso, finalmente Lobato teve a ideia de escrever livros 

infantis.  

 Em uma das cartas escritas a Rangel, ele é categórico: “Ainda acabo fazendo 

livros onde as nossas crianças possam morar.” (LOBATO apud LAJOLO; 

SCHWARCZ, 2019, p. 39). Mas como ele era na verdade um estratego, pode ter visto 

na publicação de livros infantis uma grande fonte de renda. Livros didáticos e 

paradidáticos já eram encomendados às escritoras naqueles tempos. A menina do 

narizinho arrebitado nasce nesse momento, em 1921. Era um livro destinado à 

incorporar o rol de livros que apareciam nas bibliotecas das escolas, e por conta disso 

foi aprovado. Da mesma forma que Urupês, vendeu como água, chegando a cinquenta 

mil exemplares só em 1921 (AZEVEDO et al., 1997, p. 161). 

 Levado pelo sucesso estrondoso do livro, Lobato começa a escrever outros na 

mesma época, quase que sucessivamente. Mas enquanto seu lado escritor abre asas 

e voa cada vez mais, o de editor não ia muito bem. Não por culpa dele. Nos anos de 

1924 a 1925, a situação em São Paulo não estava nem um pouco boa, o que refletiu 

nos negócios de Lobato e seus sócios. Azevedo et al. (1997, p. 142 - 146) apontam 

os marcos históricos e fatores que levaram Lobato a pedir falência: a revolução 

tenetista de 1924, que obrigou a editora a ficar parada durante dois meses; a grande 

seca que atingiu a cidade e reduziu drasticamente o fornecimento de energia elétrica, 

dos quais dependiam o funcionamento do maquinário destinado à fabricação dos 

livros; uma política econômica equivocada da parte de Arthur Bernardes; e o golpe de 

misericórdia, o trancamento de cargas no porto de Santos que, para liberação, 

necessitavam de dispendioso pagamento. Tentando sempre encontrar soluções até 

drásticas, como vultosos empréstimos, Lobato se acha encurralado e pede falência, 

tanto de sua editora quanto da Revista do Brasil. 

 Todavia, não é o fim do sonho lobatiano de ganhar a vida através da literatura. 

Disposto a correr riscos, Lobato parecer não se acanhar e, estando no Rio de Janeiro, 

no outro ano funda a Companhia Editora Nacional, com sede no Rio e filial em São 

Paulo. A empresa faz grande sucesso, tendo como seu primeiro lançamento o livro 
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Hans Staden: meu cativeiro entre os selvagens do Brasil. Mas em 1927, Lobato é 

nomeado adido comercial do Brasil nos Estados Unidos e assim precisa seguir para 

firmar morada em Nova York com sua família; nesse ínterim, acaba deixando a direção 

da empresa e permanecendo como cotista e influenciador dos projetos editoriais 

(AZEVEDO et al., 1997, p. 192).  

 Na mesma época, Lobato publica, ainda antes de sair do Brasil, o livro O 

presidente negro (ou O choque das raças), o livro mais polêmico que ele já escreveu, 

por conta do racismo explícito que fica evidente nele: “[...] narrava, sem condenar, um 

projeto de extermínio da população norte-americana de ascendência africana. Ao 

tratar desse tipo de situação, o romance podia provocar e alimentar preconceito, 

incentivar violência, defender valores e atitudes racistas” (LAJOLO; SCHWARCZ, 

2019, p. 44, grifo meu). É bom deixar claro que Lobato era a favor da eugenia e já se 

manifestou favorável até a Ku Klux Klan; Lajolo e Schwarcz consideram que “O autor 

errou ao apoiar um movimento considerado racista até mesmo naquele contexto 

daquela época” (2019, p. 44)4. 

 Voltando a 1927, Lobato foi para os EUA e lá ele pôde ver como era diferente 

o modo de vida. Porém, o que mais o marcou com toda a certeza foi a questão do 

petróleo, o que no futuro sobrou até para os livros infantis (O poço do Visconde, de 

1937) e foi uma causa pela qual ele lutou por vários anos. Admirou-se de tudo dos 

EUA. Todavia, em 1929 com o crack da Bolsa de Nova York Lobato vai novamente à 

falência, pois havia investido seu dinheiro na Bolsa e perdido. Sem emprego em 1930, 

acaba retornando ao Brasil e se vendo obrigado a dedicar-se ferozmente aos livros, 

em especial aos infantis, já que também não tinha mais ações na Companhia Editora 

Nacional: “Voltei ao Brasil de bolsos vazios. Mas [...] com a cabeça cheia de ideias” 

(LOBATO apud LAJOLO; SCHWARCZ, 2019, p. 47). 

 A luta de Lobato pela causa do petróleo mostra não só a ressignificação do que 

ele viu nos Estados Unidos, uma riqueza associada ao líquido preto, mas também a 

sua insistência em provar a sua tese de que havia petróleo aqui. Além disso, fica 

evidente que Lobato trabalhava pela valorização do petróleo como produto brasileiro, 

do qual deveríamos tomar posse, e que segundo sua concepção levaria o Brasil a um 

                                                
4 Nunca é demais deixar claro que eu, autora deste trabalho de conclusão de curso, NÃO compactuo 
com tais posturas preconceituosas, e sou consciente das mesmas. Também considero importante frisar 
que, respeitando a delimitação deste trabalho, não abordarei a temática racista presente nos livros do 
Lobato, inclusive em livros infantis, tendo em vista que não é o meu foco.  
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período rico e próspero. Em 1931, ele funda a Companhia de Petróleo do Brasil. E em 

1936, publica O escândalo do petróleo.  

 
Naquela época - anos 30 - 40 do século XX - o mundo inteiro estava ligado a 
questões relacionadas ao petróleo. Os Estados Unidos tinham grande 
interesse no petróleo brasileiro e já haviam firmado acordos com o nosso 
governo. Eu era contrário a esses acordos. [...] fiz campanha e abri 
subscrições públicas para montar companhias de petróleo. E – ingênuo – 
escrevi às autoridade. (LAJOLO; SCHWARCZ, 2019, p. 56). 
 

 Getúlio Vargas já estava no poder, em plena ditadura. A publicação do livro e 

o combate de Lobato em relação ao petróleo (incluindo muitas cartas enviadas a 

Vargas na tentativa de, a priori, denunciar os impasses e, no fim, culpar o próprio 

presidente por impedir que o petróleo de fato fosse explorado pelos brasileiros e por 

colaborar com os trustes norte-americanos), acompanhada de muita insistência e 

somada à reluta de Lobato em aceitar o cargo de Ministro da Propaganda do governo, 

acabou fazendo com que o prendessem durante alguns meses. Na prisão, Lobato se 

põe a trabalhar, a interagir com outros presos e perceber diferentes realidades, redigir 

cartas desafiadoras aos poderosos, como também a receber o carinho de muitas 

pessoas, conhecidas e desconhecidas, já que sua fama o precedia. Segundo Lajolo, 

embora ele encarasse esse encarceramento de uma forma “divertida” e usando 

sempre sua personalidade combativa, agora contra a ditadura (“[...] diz que não quer 

liberdade só para si e reage com um discurso radical: ‘Anistia aos presos políticos. 

[...]’” (AZEVEDO et al., 1997, p. 307)), ele sai da cadeia bastante desanimado com os 

rumos da política brasileira e bastante cansado fisicamente, também (LAJOLO, 2006, 

p. 78). Importante lembrar que, paralelo a isso, muitos livros do Lobato sofreram 

censura na época. 

Este ponto da vida de Lobato, para ser mais específica, é importante. Aqui se 

situa melhor o contexto no qual onde Os doze trabalhos de Hércules provavelmente 

foi produzido. Segundo Artur Neves, é a fase mais difícil, a que vai de 1941 a 1945. 

Em 1938 Lobato já havia perdido seu filho Guilherme, e em 1943 morre o filho Edgard. 

As companhias de petróleo se perdem. A ditadura varguista é consolidada, 

contrastando com o espírito contestador lobatiano. No plano internacional, a Segunda 

Guerra Mundial é palco das maiores atrocidades e mortes possíveis: “Nesse contexto 

asfixiante Lobato mergulha de cabeça nas duas atividades que lhe davam prazer e 

traziam um pouco de alento, passando a dividir-se entre a literatura infantil e a 
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tradução de obras estrangeiras - transformadas agora na sua única fonte de renda” 

(AZEVEDO et al., 1997, p. 334). 

Nossa fonte principal, os Trabalhos, são publicados em 1944. Em 1945, Lobato 

trabalhava como podia para a publicação das Obras completas pela Editora 

Brasiliense, após uma cirurgia no pulmão. E Getúlio Vargas, finalmente, sai do poder 

através de um golpe militar. No ano seguinte, depois já de ter sofrido muito em terras 

tupiniquins, decide ir morar na Argentina, onde parecia haver melhores condições de 

vida, e o fez após entregar as Obras completas para a Brasiliense: “A situação política 

e econômica brasileira andava mal. Eu fora preso e havia perdido dois filhos. Na 

Argentina eu já tinha livros traduzidos, propostas de novas traduções e até projetos 

vinculados aos meus personagens” (LAJOLO; SCHWARCZ, 2019, p. 64). Apesar 

deste promissor panorama, Lobato sente saudades do Brasil e acaba voltando em 

1947, morrendo em seguida no próximo ano.  

 

1.2 A obra: literatura infantil no Brasil e o lugar de Lobato 

 

 É inegável a importância e relevância marcante da obra de Lobato para a 

literatura infantil brasileira, especificamente em se tratando dos livros que compõem o 

universo do Sítio do Picapau Amarelo. Na indústria midiática, sempre se retorna a ele, 

como referência e ponto de partida para outras obras infantis na literatura, teatro, 

produções televisivas etc. Porém, embora ele seja tão importante assim (e mais à 

frente do texto podemos discutir em que medida se deu esta importância), é errôneo 

apontá-lo como pioneiro da literatura infantil brasileira.  

 Neste ponto podemos, com muita cautela, tecer uma leve crítica à uma fala de 

Marisa Lajolo quando esta afirma que “Com esse sítio, Monteiro Lobato inaugura a 

literatura infantil brasileira” (LAJOLO, 2006, p. 60). Ao ler outro livro da mesma autora, 

escrito com Regina Zilberman e denominado Literatura infantil brasileira - História e 

histórias, podemos observar que Lajolo e Zilberman buscam nos primeiros capítulos 

as origens da literatura infantil brasileira. Elas abordam inclusive as influências 

externas, passando pelo período da Revolução Industrial na Inglaterra, quando a 

criança ganha um papel importante na construção de uma nova sociedade, e se 

privilegia sua educação.  

 
A preservação da infância impõe-se enquanto valor e meta de vida [...]. A 
criança passa a deter um novo papel na sociedade, motivando o 
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aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o livro) ou 
novos ramos da ciência (a psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria) de 
que ela é destinatária. Todavia, a função que lhe cabe desempenhar é apenas 
de natureza simbólica, pois se trata antes de assumir uma imagem perante a 
sociedade, a de alvo da atenção e interesses dos adultos [...]. [...] a 
escolarização converte-se aos poucos na atividade compulsória das crianças 
[...]. [...] postulados a fragilidade e o despreparo das crianças, urgia equipá-
los para o enfrentamento maduro do mundo. Como a família, a escola se 
qualifica como espaço de mediação entre a criança e a sociedade [...] 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 1999, p. 17). 
 

 Nesse ínterim, o livro infantil assumiu uma faceta muito mais marcante que um 

livro “comum”: é uma mercadoria, que serve ao propósito pedagógico da educação. 

Mercadoria essa que tinha a função de conceder um preparo intelectual para que esta 

criança possa ter acesso à literatura adulta, ao mesmo tempo em que reforçava 

valores burgueses caros àquela sociedade, como a obediência, a família, a escola etc.  

 Ao aportar no Brasil, a literatura infantil não vai muito além disso, mas incorpora 

traços que atestam sua “brasilidade”, já que havia uma necessidade de que as obras 

infantis fossem ambientadas num Brasil. Começando tímida por conta de depender 

apenas de traduções e adaptações de obra estrangeiras, ela de fato tem seu início no 

finalzinho do século XIX, com as obras Contos infantis (1886), de Júlia Lopes de 

Almeida e Adelina Lopes Vieira, além de autores marcarem presença já no começo 

do século XX, como Olavo Bilac, Coelho Neto, Manuel Bonfim, Arnaldo Barreto, 

Ramon Toca, Teodoro de Morais, Presciliana Almeida Alexina de Magalhães Pinto 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 1999, p. 30-31). Estas obras possuem alguns traços que 

perpassam a elas, como o nacionalismo e patriotismo brasileiro, o projeto pedagógico 

visando a educação escolar, valorização da família, moralidade, estímulo à 

obediência, retidão, valorização da paisagem brasileira e da língua (de forma 

ideológica), enfim, servem a um projeto de nação brasileira que ambiciona a 

modernidade, mas na qual a criança, embora protagonista da história, acaba por 

sempre ser moldada ao formato que o adulto deseja dela. É uma literatura atrelada à 

escola e serve muito a ela. 

 É após esse contexto, em 1921, que Monteiro Lobato surge com Narizinho 

arrebitado e, embora modifique e transforme a literatura infantil de forma radical, 

inaugurando um novo período nela, não é necessariamente um pioneiro, de acordo 

com o exposto acima. Acredito ser nesse sentido que Lajolo afirma que nasce ali a 

literatura infantil brasileira, com ele: um transgressor que ainda se guia por velhos 

ideais, mas os renova e torna-os mais acessível e palatável às crianças.  
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 Uma das razões que fizeram Lobato ser um nome relevante para a literatura 

infantil brasileira é sua produção, voltada tanto para desenvolver o imaginário infantil 

quanto para educar. A linguagem simplificada, sem exageros formais e de fácil 

entendimento, a fantasia e principalmente os assuntos da escola ensinados “sem 

chatice” consagraram o autor entre seus leitores e ajudou a formar gerações. Lobato 

tratava as crianças como seres que podiam escrever a própria história e serem 

protagonistas, de verdade, dela. “Ele foi o primeiro autor a escrever para crianças sem 

tratá-las como coitadinhas que não vão entender nada.” (SANDRONI, 1997, p. 83) 

 Faz-se relevante apontar em que arcabouço educacional Lobato poderia se 

encontrar no momento em que criou e seguiu com o universo do Sítio do Picapau 

Amarelo. Embora nem de longe não se limitasse a isso, é apontado por alguns autores 

(SOUZA, 2017; EDREIRA, 2004; MARTINELI, 2014) a ligação e certa influência 

(embora descomprometida, conforme refletido por Souza e destacada adiante) do 

movimento escolanovista sobre esse universo lobatiano. Monteiro Lobato aproximou-

se dos ideais deste movimento através dos amigos Fernando de Azevedo e, 

especialmente, Anísio Teixeira, os dois principais cabeças do movimento 

escolanovista no Brasil, ao lado de Loureço Filho. Além disso, também teve acesso 

aos escritos de John Dewey, teórico estadunidense que estava à frente do movimento 

nos Estados Unidos. O escolanovismo foi um movimento a caráter mundial que, 

alinhado com o capitalismo contemporâneo da época (fins do século XIX e primeiras 

décadas do XX) procurava soluções para uma educação que já se mostrava 

ultrapassada, e que preconizava muito mais um aprendizado à base de decorar 

informações do que realmente aprender e apreender conhecimento.  

 
A Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino, que buscava 
reajustar a educação a novas situações e acontecimentos mundiais por meio 
de bases inovadoras e ensaio de instrumentação mais eficaz. Tratava-se de 
uma revisão crítica dos meios e recursos tradicionais do ensino, que passou 
a admitir como função geral do processo educativo o desenvolvimento 
individual de capacidades e aptidões. Sendo assim, o movimento da Escola 
Nova buscava a renovação do ensino com a introdução de certos 
conhecimentos em ascensão no período. (MARTINELI, 2014, p. 117 – 118) 

 
Todavia, de acordo com o exposto antes, o escolanovismo não foi fator limitante 

e determinante na pedagogia lobatiana.  

 
A literatura de Lobato parece desenvolver-se mais no entusiasmo das 
mudanças, das novidades, do que em qualquer teoria. O fato é que a Escola 
Nova é um movimento de enorme amplitude e profundidade porque surge no 
bojo de mudanças estruturais da própria sociedade, como expressão dessas 
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mudanças. Ninguém, então passa ao largo delas, especialmente, um homem 
da têmpera de Lobato. (SOUZA, 2017, p. 38) 
 

Como já apontado anteriormente, Narizinho arrebitado (Reinações de 

Narizinho) é o primeiro livro infantil de Monteiro Lobato, e nele é delimitado o espaço 

onde a maior parte de seus livros infantis têm o seu desenvolvimento, o sítio do 

Picapau Amarelo, bem como delimita os personagens principais que serão seu ponto 

de partida – Narizinho (Lúcia), Dona Benta e Tia Nastácia (LAJOLO; ZILBERMAN, 

1999, p. 55).5 Em relação ao sítio, mesmo que ele não seja o palco das aventuras 

(caso, por exemplo, da nossa fonte aqui – Os doze trabalhos de Hércules) ele sempre 

é mencionado em todas elas. Já em relação ao círculo de personagens, logo nas 

primeiras histórias é expandido, com Pedrinho, Emília e Visconde como protagonistas. 

Há também outros personagens secundários que habitam o sítio, como o porco 

Marquês de Rabicó, o burro Conselheiro, o rinoceronte Quindim (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1999, 55) e o Tio Barnabé, além de pessoas que vivem ao redor do sítio, 

como por exemplo o Coronel Teodorico e o comerciante Elias Turco, e são sempre 

citadas nos livros. Também há um amplo leque de personagens secundários e 

ocasionais, que são ora criação de Lobato, ora retirados de seu contexto original e 

envoltos nas aventuras, e ainda podem figurar em histórias recontadas por Dona 

Benta, como a Cuca, o Saci, o Gato Félix, Peter Pan, o Príncipe Escamado, o 

Minotauro, Dom Quixote, o próprio Hércules dentre outros.  

Se, com Reinações de Narizinho, a menina Lúcia é a protagonista principal, 

conforme o desenrolar dos demais livros ela é lentamente substituída por Emília, que 

passa a liderar inclusive muitas das aventuras, trazendo idéias que parecem malucas 

contudo no final fazem sentido, além de livrar o restante da turma dos perigos à vista 

e quase sempre emite opiniões polêmicas, mas tem um coração de geléia: “Com o 

tempo você [Emília] se tornou a mais importante, a mais faladeira, a que participa de 

mais aventuras, a que tem o pó de pirlimpimpim.” “[...] você [Emília] cresceu e tomou 

conta de tudo, tanto que o Lobato dizia que era você que dominava ele” (SANDRONI, 

                                                
5 Pretende-se aqui falar mais sobre aspectos gerais das obras infantis, sem passar pelas obra adultas. 
Além disso, não é nossa intenção desfiar cada uma delas. A título de informação, os livros publicados 
nas “Obra completas” lançadas pela Editora Brasiliense e em número de dezessete, são os seguintes: 
Reinações de Narizinho; Viagem ao Céu e O Saci; Caçadas de Pedrinho e Hans Staden; História do 
mundo para as crianças; Memórias da Emília e Peter Pan; Emília no País da Gramática e Aritmética 
da Emília; Geografia de Dona Benta; Serões de Dona Benta e História das invenções; D. Quixote das 
crianças; O poço do Visconde; Histórias de Tia Nastácia; O Picapau amarelo e A reforma da Natureza; 
O minotauro; A chave do tamanho; Fábulas e Histórias Diversas; Os doze trabalhos de Hércules (tomos 
I e II.) 
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1997, p. 64, 65). Os outros personagens também têm sua importância, especialmente 

Pedrinho, menino corajoso, educado e esperto, e o Visconde de Sabugosa, o pequeno 

sabinho sempre a postos para ajudar com sua sabedoria. Todavia, é através de Emília 

que Lobato tece suas críticas mais ácidas à sociedade, porém numa linguagem para 

as crianças. Ela é quem se indigna com tudo, quer mudar e acontecer.  

Já foi dito aqui que o sítio é pano de fundo para várias aventuras, mas que em 

outras ele é uma referência, ao invés de ser o local principal. Tal situação pode ser 

verificada, por exemplo, em livros como o próprio Os doze trabalhos de Hércules e O 

minotauro, e por conta disso voltaremos a este assunto no próximo capítulo, ao falar 

melhor dos Trabalhos.  

A questão pedagógica da educação perpassa diretamente a todos os livros 

infantis de Lobato, mas existem aqueles em que isso está posto de forma mais direta: 

a ênfase é muito mais no aprendizado do que na fantasia. Isso pode ser feito através 

dos lábios de Dona Benta, que a todos ensina de forma dialogada e direta, facilitando 

o entendimento e trabalhando as dúvidas dos picapauzinhos – é o caso, por exemplo, 

de Serões de Dona Benta, História do mundo para as crianças, História das 

Invenções, dentre outros. Em outros casos, a aprendizagem é feita através de viagens 

dos picapauzinhos para lugares e temporalidades diferentes, sendo assim em Emília 

no país da Gramática, O minotauro e Os doze trabalhos de Hércules. Tais 

característica podem justificar estas obras como sendo livros paradidáticos, muito 

utilizados tanto dentro quanto fora de sala de aula.  
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Capítulo 2 – Hércules e a educação 

2.1 Heroísmo em Lobato 

 

 Como já vimos, Monteiro Lobato constituiu uma ampla gama de livros infantis, 

dos quais os que definem e delimitam o Sítio do Picapau Amarelo são os mais 

famosos. Nestes ele criou vários personagens (Emília, Pedrinho, Narizinho, etc…) 

que, a seu modo, podem ser considerados heróis. É importante notar que Lobato 

também se apropriou de outros personagens, sejam eles históricos ou mitológicos, e 

os inseriu em suas narrativas, de forma a conferir uma coerência narrativa que, em 

diversos momentos, até pode parecer confusa, mas faz todo o sentido possível.  

 Essa apropriação que Lobato faz não é um mero empréstimo, sem tirar nem 

pôr. Tudo ele ressignifica, das mais variadas formas: tira algumas características, 

coloca outras a seu bel prazer, dá mais ou menos destaque a eles, os insere em outras 

histórias e os faz interagir com outros personagens que, segundo os cânones, sequer 

se conhecem. Faz com que diferentes temporalidades e espaços cruzem todas as 

fronteiras possíveis e se amalgamem, visando o entretenimento, conhecimento, 

educação e construção da moralidade e moral das crianças.  

 Nos próximos tópicos, iremos abordar quem, quando e onde estão e são os 

heróis e heroínas lobatianos, o que fizeram de importante e suas interações com 

outros atores, qual sua relevância nas narrativas lobatianas e de que forma eles e elas 

são parte integrante do projeto de educação idealizado por Lobato. 6 

  

2.2 Quem são os heróis de Lobato? 

 

Como dito anteriormente, os primeiros heróis e heroínas a serem tratados são 

criação do próprio Lobato e transcendem todos os livros: Emília, Pedrinho, Narizinho 

e o Visconde de Sabugosa. 

Narizinho, ou Lúcia, foi a primeira a aparecer no universo do Picapau Amarelo, 

juntamente com Emília. Narizinho mora no sítio com sua avó, Dona Benta, e com Tia 

Nastácia. É uma menina que tem sete anos, muito alegre e corajosa, segundo exposto 

em Reinações de Narizinho: “Minha neta. Uma danada, senhor barão! Não tem medo 

de coisa nenhuma. Está aqui a rir-se da pobre vovó medrosa…” (LOBATO, 1958, p. 

                                                
6 Não é impossível realizar uma tarefa deste naipe, mas de fato é muito trabalhosa. Aqui, iremos 
destacar os heróis que mais marcam as narrativas e/ou as influenciam em seus rumos.  



 
25 

 

198). Logo na primeira aventura, em Reinações7, ela adentra sem medo algum no 

Reino das Águas Claras, e de cara percebemos que ela assimila toda a fantasia que 

é construída ao seu redor, encarando tudo com muita naturalidade. Uma criança 

comum, provavelmente, teria algum medo se aparecesse um besouro e um peixe em 

cima de si, mas Narizinho nem liga e entra na brincadeira (para ela, muito mais real 

que brincadeira). Casa muito cedo com o príncipe Escamado, entretanto isso não a 

impede de figurar no restante das estórias de forma muito independente. Narizinho foi 

a primeira protagonista das histórias de Lobato no sítio e desde o começo se constitui 

como um modelo de menina que as demais “deveriam” se espelhar, perpetuando ao 

longo dos outros livros: possui uma boa educação e boas maneiras, que usa a todo 

momento, é esperta (“Pela segunda vez Pedrinho abriu a boca. Aquela prima, apesar 

de viver na roça, estava se tornando mais esperta do que todas as meninas da 

cidade.” (LOBATO, 1958, p. 51)), inteligente, recatada, “do lar” (“[...] já sabe fazer uns 

bolinhos de polvilho bem gostosos.” (LOBATO, 1958, p. 3)), bonita (— Como é linda! 

— exclamaram os fidalgos lá reunidos ao verem-na entrar. — Com certeza é a filha 

única da fada dos Sete Mares…” (LOBATO, 1958, p. 20)). Comedida por vezes, até 

para cuidar da própria avó (caso de O minotauro, onde ela permanece na Grécia 

Clássica enquanto Emília, Pedrinho e Visconde de Sabugosa partem para a Grécia 

Heróica; e dos Trabalhos, onde Pedrinho solicita que ela fique em casa 

acompanhando a avó, semelhantemente ao O minotauro), é também heroína, na 

medida em que acompanha os outros picapauzinhos em várias (porém não todas) as 

aventuras.  

Pedrinho, o outro neto de Dona Benta, é primo de Narizinho, tem dez anos, vive 

na cidade e sempre vai nas férias para o sítio. É um garoto bastante ativo e com idéias 

já formadas, decisivas e fortes sobre vários assuntos. Também nos é apresentado em 

Reinações de Narizinho, ali ainda nada sabendo do mundo ao seu redor, mas seu 

personagem cresce e aparece conforme o passar das histórias. Muito corajoso, 

enfrenta todas as aventuras possíveis usando sua esperteza e vivacidade, bem como 

seus conhecimentos teóricos e práticos tanto da vida urbana quanto da rural. Não tem 

medo de nada, pra ele tanto faz se aparecer uma onça (Caçadas de Pedrinho) ou um 

minotauro (O minotauro). Se mostra um menino de inestimável valor em todas as 

estórias, sempre muito interessado em aprender e também a ensinar, sejam outras 

                                                
7 A partir daqui, sempre que possível, o nome do livro Reinações de Narizinho será abreviado para 
Reinações. 
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crianças ou até adultos. Justamente nos Trabalhos é onde Pedrinho tem o auge de 

seu heroísmo, ajudando a mudar a história do próprio Hércules.  

Emília nasceu muda e terminou mais falante que as próprias pílulas do Doutor 

Caramujo. Se Narizinho era a protagonista no início dos livros, Emília torna-se a 

senhora absoluta no fim deles. Passou de bonequinha de pano, tagarela (— Era uma 

danada naquele tempo. Assim que abria a boca, lá vinha uma asneira [...].” (LOBATO, 

2005, p. 104) e cheia de ideias às vezes até inúteis para ser adorada por todos, pela 

sua suma esperteza e inteligência. Diferente da grande maioria dos vilões a que se 

opõe, que costumam agir pela força, Emília usa sua mente e consegue vencê-los 

facilmente. É dona do faz-de-conta, ferramenta mágica e poderosa com a qual recorre 

em momento muito difíceis, nos quais todos estão em apuros. Se constitui como sendo 

diametralmente oposta à Narizinho, muitas vezes até sendo repreendida pela menina, 

por não manter um comportamento adequado; é classificada por vezes como sendo 

“sem coração”, mas demonstra justamente o contrário, com o passar dos livros. 

Seguindo suas próprias palavras em Memórias da Emília,  

 
[...] quero que saibam que é uma grande mentira o que anda escrito a respeito 
do meu coração. Dizem todos que não tenho coração. É falso. Tenho, sim, 
um lindo coração - só que não é de banana. Coisinhas à toa não o 
impressionam; mas ele dói quando vê uma injustiça. Dói tanto, que estou 
convencida de que o maior mal deste mundo é a injustiça. (LOBATO, 1958, 
p. 140)  
 

E justamente ela prova ter esse “lindo coração” várias vezes, especialmente 

em A chave do tamanho, no qual a sua intenção era acabar com a guerra que havia 

no mundo, especialmente a Segunda Guerra Mundial.  

Diferente dos anteriores, o Visconde de Sabugosa é o lado científico da “coisa”, 

muito mais que Dona Benta, que sabe de tudo um pouco. Com seus conhecimentos 

ele costuma ajudar os picapauzinhos e demais personagens de uma forma mais 

precisa, sendo consultado diversas vezes a emitir opinião e ensinar os outros. Outra 

vantagem do Visconde é o fato de ele ser reconstruível: em vários momentos ele é 

amassado, pisoteado, molhado, contudo Tia Nastácia sempre pode fazer outro. Por 

ser o menor, também pode executar atividades que exigem precisão e leveza. 

Visconde estimula, assim, a busca do entender as ciências e o gosto pelo 

conhecimento. 

Embora Emília seja, como dito anteriormente, senhora de tudo, não existe um 

“líder” entre os picapauzinhos; as aventuras são vividas de forma a cada um mostrar 
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seus talentos e habilidades, bem como suas limitações. Os personagens se 

complementam, levando a um todo coeso, sem ser necessariamente uniforme. 

Costumam se dar bem entre si, colaborando uns com os outros. Importa lembrar que 

Lobato, em seus livros, confere grande autonomia e liberdade às crianças, 

especialmente para Pedrinho e Narizinho, pois acredita que assim elas aprenderão 

de forma melhor e conhecerão plenamente o mundo, sendo donos deles. De acordo 

com Alessandra Gibello, nos livros de Lobato as crianças são retratadas  

 
[...] como um ser forte, muito diferente da idéia que usualmente se tem da 
fragilidade infantil. Os netos de Dona Benta - cada qual à sua maneira e 
proporção, pois há a distinção de gênero - possuem coragem e habilidades 
que lhes permitem viver intensamente as aventuras; ou seja, ser criança não 
significa ser inferior. Ao contrário, os textos de Lobato buscam sempre 
evidenciar as habilidades intrínsecas das crianças. (GIBELLO, 2004) 
 

Lobato encara os picapauzinhos como seres em desenvolvimento que podem 

ser protagonistas de sua própria história e, mesmo assim, podem aprender com os 

adultos, que devem compartilhar os conhecimentos com eles de forma não cansativa 

e enfadonha, da forma como era posto nas escolas daquele período da história (século 

XX, no Brasil). Nas palavras de Pedrinho em Serões de Dona Benta,  

 
Anda mamãe muito iludida, pensando que aprendo muita coisa na escola. 
Puro engano. Tudo quanto sei me foi ensinado por vovó, durante as férias 
que passo aqui. Só vovó sabe ensinar. Não caceteia, não diz coisas que não 
entendo. Apesar disso, tenho cada ano, de passar oito meses na escola. Aqui 
só passo quatro… (LOBATO, 1958, p. 199) 
 

 Feitas estas considerações, vamos separar os heróis por livros, na medida do 

possível.  

 Em Reinações de Narizinho, o primeiro herói que aparece na narrativa é Tom 

Mix. Tom Mix foi um artista do cinema mudo dos anos 1880, figurando principalmente 

em filmes do tipo “velho oeste. 8 Mas o curioso é que, neste livro (e somente nele, pois 

o herói figura apenas neste), Tom Mix é uma espécie de “vilão”, pois ele ataca 

Narizinho e Emília durante uma viagem numa estrada, para fazer um roubo. Narizinho, 

muito esperta, consegue engabelar o vilão e ainda faz com que ele a sirva, executando 

alguns “serviços” para ela.  

O próximo herói que aparece é Pequeno Polegar, em uma festa oferecida pelos 

picapauzinhos aos “amigos do País das Maravilhas”. Polegar havia fugido, conforme 

relatado em alguns capítulos antes em Reinações, porque "[...] muitos dos 

                                                
8 Informações sobre Tom Mix baseadas na Enciclopaedia Britannica. 
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personagens das minhas histórias [da dona Carochinha] já andam aborrecidos de 

viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade.” (LOBATO, 1958, p. 11), 

e ele “deu o exemplo”, sendo o primeiro a fugir, e no Reino das Águas Claras foi 

ajudado por Narizinho. O pequeno herói representa muito de ousadia e rebeldia, mas 

é uma rebeldia de quem tenta se livrar de amarras que lhe prendem, do cotidiano e 

da “mesmice”:  

 
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. Polegar já havia fugido uma vez, e apesar de capturado 
estava preparando nova fuga — dele e de vários outros. (LOBATO, 1958, p. 
182)  
 

Nesta mesma festa, aparecem também os heróis das Mil e Uma Noites, heróis 

gregos (“[...] o valente Perseu que matou a Górgona, o heróico Teseu que matou o 

Minotauro [...]” (LOBATO, 1958, p. 187)), dentre uma imensa gama de príncipes, 

princesas e demais personagens dos contos de fada.  

Por último, há uma espécie de herói desajeitado, porém de bom coração: o 

boneco Faz-de-conta (LOBATO, 1958, p. 199 – 226)). Após inspirar-se na história de 

Pinóquio e Emília sugerir que haja mais madeiras encantadas pelo mundo, igual a que 

originou o clássico boneco, Pedrinho parte em busca da madeira encantada para fazer 

o irmão de Pinóquio. Depois de pronto e animado pelos “ares do ribeirão” o boneco 

acaba por livrar Narizinho do ataque de uma vespa-fada, que queria lhe aferroar e, 

pra isso, sacrificou a própria vida, tentando atacando a vespa com o prego que 

pendurava sua cabeça ao próprio corpo. 

Se em Reinações vemos uma verdadeira multidão de heróis estrangeiros, em 

O Saci é a vez de termos um livro dedicado só a um símbolo nacional, e mais, a um 

símbolo do folclore. Segundo o tio Barnabé, “O saci não faz maldade grande, mas não 

há maldade pequenina que não faça.” (LOBATO, 1958, p. 186). Pedrinho sai em uma 

de suas famosas caçadas e captura um Saci, conservando-o consigo. Em 

determinado momento, Narizinho é enfeitiçada pela Cuca, mas é salva justamente 

pelo Saci, que assim se torna o herói da estória. O Saci é uma lembrança e um ser 

que ao mesmo tempo são remetidos pelos picapauzinhos no decorrer dos livros, 

especialmente quando se trata de pular em um pé só. Em Serões de Dona Benta, um 

livro com tom mais “científico”, é interessante verificar de que forma Dona Benta trata 

o Saci como coisa da imaginação:  
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— Os redemoinhos são formados pelos sacis que corropiam como pião — 
disse Emília. 
Dona Benta contestou: — Essa explicação, Emília, é popular — não científica. 
Saci só existe em cabeça de negro velho. É sempre a convecção que produz 
tais ventos, com ou sem redemoinho — mas sempre sem saci dentro. E tais 
ventos podem ser uma coisa de nada, como as brisas, ou uma coisa 
horrorosa, como os ciclones. (LOBATO, 1958, p. 125) 
 

O próximo a ter um livro só para si é Peter Pan. Ele é outro herói que sempre 

é remetido nos demais livros. O garoto que nunca queria crescer acabava sendo 

exemplo de bravura e coragem, por ter enfrentando vários perigos, em especial o 

Capitão Gancho, conforme contado por Dona Benta em Peter Pan. Especialmente 

Pedrinho era seu fã: “Mas Peter Pan não aparecia — o que muito decepcionava 

Pedrinho. Seu grande desejo era justamente conhecer Peter Pan.” (LOBATO, 1958, 

p. 187 - 188).  Ele é citado pela primeira vez em Reinações, quando aparece no sítio; 

em Memórias da Emília, quando retorna ao sítio juntamente com muitas crianças 

inglesas intentando ver o anjinho caído e acaba enfrentando Popeye; e em O picapau 

amarelo, quando os personagens do mundo do faz-de-conta vêm morar no sítio.  

Dom Quixote tem sua história contada aos picapauzinhos, através de Dona 

Benta, em Dom Quixote das Crianças. O tanto que ele tinha de heroísmo, tinha igual 

de desajeitamento, igual ao seu escudeiro Sancho Pança, e as crianças costumavam 

ter pena dele: “— Coitado! — exclamou Narizinho nesse ponto. — Cada vez fico mais 

penalizada da loucura do pobre Dom Quixote. Um homem tão bom, de tão nobre 

sentimento, a servir de peteca a esses bobos todos.” (LOBATO, 1958, p. 130). Apesar 

disso, o queriam muito bem, especialmente Emília. “Por várias vezes Narizinho tentou 

contar a Emília a morte do cavaleiro da Mancha. Emília tapava os ouvidos. — Morreu, 

nada! — dizia ela. — Como morreu, se Dom Quixote é imortal? Dona Benta ouvia 

aquilo e ficava pensativa…” (LOBATO, 1958, p. 224). Tal qual Peter Pan, também foi 

morar no sítio do Picapau Amarelo, no livro de mesmo nome. 

Em Histórias de Tia Nastácia, o tipo de herói que vemos são outros: na maioria 

das vezes são animais, que vencem não pela força bruta mas, tal como Emília, 

costumam vencer pela astúcia. Emergidos do folclore, são recriados pela boca de Tia 

Nastácia, que em formato de serão vai desfiando as peripécias diante dos 

picapauzinhos e de dona Benta.9  

                                                
9 Note-se que existe um contraste entre as estórias advindas do folclore, contadas por uma negra (Tia 
Nastácia), e as de contos de fadas (por exemplo), contadas por uma branca (Dona Benta). Quando é 
Dona Benta, que comanda quase todos os serões (exceto os que aparecem neste livro e os 
comandados pelo Visconde de Sabugosa) a contar uma estória, ela pode sim receber críticas dos 
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— Notem — disse dona Benta — que a maioria das histórias revelam sempre 
uma coisa: o valor da esperteza. Seja o Pequeno Polegar, seja a raposa, seja 
um macaco como este do aluá, o esperto sai sempre vencedor. A força bruta 
acaba perdendo — e isto é uma das lições da vida. 
— Já observei esse ponto, vovó — disse Pedrinho. — Todas as histórias 
frisam uma coisa só — a luta entre a inteligência e a força bruta. A inteligência 
não tem muque, mas tem uma sagacidade que no fim derruba o muque. 
— E a gente quer que seja assim — disse Emília. — Se vier um conto em que 
a força bruta derrota a inteligência, os ouvidores são até capazes de dar uma 
sova no contador. (LOBATO, 2002, p. 85) 

 

2.3 Uma especificidade: os heróis gregos e lobatianos, e porque a Grécia? 

 

 A Grécia sempre é remetida em, senão todos, na maioria dos livros infantis de 

Lobato. Em questão de heróis, são nos livros O minotauro e em Os doze trabalhos de 

Hércules que eles são mais explorados e citados. Mais uma vez, vamos focar nos que 

receberam mais destaques nas narrativas. Em O minotauro, diferentemente de Dona 

Benta, que permanece no tempo de Péricles, Emília, Pedrinho e Visconde partem para 

a Grécia Heróica, que exerce grande fascínio neles (ocasionando seu retorno nos 

Trabalhos).  

Teseu é o herói grego mais citado nos livros. Dotado de grande beleza e 

inteligência, realizou diversas façanhas e conquistou a admiração de todos, inclusive 

do “bandinho”. Ficou mais conhecido pela destruição do touro de Creta, que Hércules 

havia capturado, e também por livrar a Ática de diversos tiranos que ali haviam. 

Minervino conta que “Ele é o amigo das liberdades, o castigador dos tiranos e 

monstros.” (LOBATO, 2005, p. 201) e é fundamental na captura do cinto de Hipólita, 

                                                
picapauzinhos, mas são em geral muito brandas. Porém, quando a crítica advém de Tia Nastácia, 
sempre carregam um tom bastante “supersticioso”, implicando que os negros possuem sempre tal 
índole. Já quando é esta última a contar uma estória, as críticas sempre acontecem, assumindo um 
tom muito mais pesado, inclusive com nuances extremamente racistas (em relação a Tia Nastácia) e 
preconceituosas (em relação ao folclore).  
“— Ué! — exclamou tia Nastácia. — Pois para que serve carneiro senão para ser comido? Deus fez os 
bichos cada um para uma coisa. A sina dos carneiros é a panela. 
Emília danou. 
— Bem se vê que é preta e beiçuda! Não tem a menor filosofia, esta diaba. Sina é o seu nariz, sabe? 
Todos os viventes têm o mesmo direito à vida, e para mim matar um carneirinho é crime ainda maior 
do que matar um homem. Facínora!...” (LOBATO, 2002, p. 88) 
“— Quem conta um conto aumenta um ponto — lembrou Pedrinho. 
— Sim, aumenta um ponto e introduz qualquer modificação. [...] Há sábios que pegam nessas histórias 
e as estudam, e vão indo até encontrarem o seu ponto de. partida. E mostram as mudanças que o povo 
fez.  
— Mudanças que as deixam sem pé nem cabeça — insistiu Emília. — [...] Eu, francamente, passo 
essas tais histórias populares. Gosto mas é das de Andersen, das do autor do Peter Pan e das do tal 
Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Sendo coisas do povo, eu passo…” (LOBATO, 
2002, p. 18 - 19) 
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já que esta última se apaixona por ele e decide dar o cinto de bom grado, o que impede 

um enfrentamento frontal (exceto por conta da deusa Hera/Juno, que quse põe tudo 

a perder). 

Perseu tem a sua história contada nos Trabalhos por Visconde, o qual 

acompanha o herói em sua jornada em busca de decapitar a Medusa por acaso. Do 

corpo da Medusa decapitada sai Pégaso, o cavalo alado que em breve se tornaria 

montaria de Belerofonte (sobre Belerofonte, abordaremos adiante). Já o herói Peleu, 

que acompanha Hércules no Trabalho do cinto de Hipólita, entra em contato com os 

picapauzinhos nesta aventura e tem sua história melhor contada por Minervino: ele foi 

considerado o causador da famosa guerra de Tróia, por ter feito a sua festa de 

casamento sem convidar Éris, a deusa da discórdia. Telamon é o irmão de Peleu. 

Os argonautas, liderados por Jasão e dos quais Hércules fez parte, são citados 

quando o Trabalho com as cavalariças do rei Augias (este rei foi um dos argonautas) 

está para ser executado. Eles realizaram grandes façanhas e também tem sua história 

contada por Minervino. As amazonas, mulheres guerreiras que viviam isoladas em um 

reino só delas, era valentes, corajosas e imbatíveis. Sua rainha é Hipólita, a dona do 

cinto que Hércules precisa pegar para levar à filha de Euristeu, e elas aparecem 

justamente neste episódio do livro. Ulisses também é um dos heróis que aparecem no 

livro, por conta de Medéia e Circe, novamente sendo lembrado por Minervino.  

O último herói grego a ser citado é Prometeu, o titã que foi acorrentado na 

montanha do Cáucaso. Sua importância, não só para os gregos mas para todos, se 

traduz no seguinte trecho:  

 
Os helenos traziam no sangue o eco da dor do titã encadeado e 
permanentemente bicado pela águia divina. Prometeu roubara o fogo do céu 
para dá-lo aos homens. Esse fogo nas mãos dos homens significaria a 
libertação, dominação das forças da natureza - Civilização. (LOBATO, 2004, 
p. 67) 
 

Nos Trabalhos, um dos momentos mais emocionantes para Hércules foi 

quando, junto aos picapauzinhos, consegue libertar Prometeu as amarras que o 

prendiam no Cáucaso.   

Monteiro Lobato nunca escondeu o seu grande apreço pela história e mitologia 

grega. Em relação à história grega, tal apreço fica claro com o tanto de capítulos 

dispensados a este assunto no livro História do mundo para crianças: de oitenta e um 

capítulos que o constituem, doze são só sobre Grécia, e a palavra “grego” aparece 
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ainda várias vezes no livro, sempre com conotação positiva. Dona Benta reflete essa 

admiração ao falar sobre o Renascimento:   

 
Aquele período da Grécia, no tempo de Péricles, em que surgiram tantos 
artistas maravilhosos, renasceu na Itália ali pelo século XVI. Apareceram 
grandes arquitetos, que construíram monumentos belos como os dos gregos. 
Apareceram escultores que se igualaram a Fídias. Apareceram pintores que 
ficaram os mais célebres do mundo. O povo abriu os olhos. As obras dos 
filósofos gregos foram publicadas e voltaram a ser lidas. Tudo como se aquela 
Atenas de Péricles tivesse saído do túmulo para de novo iluminar a Terra. 
(LOBATO, 2015, p. 265) 
 

Em A barca de Gleyre, nas cartas em que troca com seu grande amigo 

Godofredo Rangel, ele tece elogios à Grécia: “Que diferença de mundos! Na Grécia, 

a beleza; aqui, a disformidade. Aquiles lá; Quasímodo aqui.” (LOBATO, 2010, p. 87). 

No mesmo livro, elogia Homero e destaca Odisséia como obra favorita. Como editor 

e leitor, Lobato teve acesso a várias obras de história universal, e dentre elas 

houveram as que o ensinaram sobre Grécia. Em sua dissertação de mestrado, Raquel 

Endalecio aborda o quão Will Durant (dentre outros autores) é fonte de leitura de 

Lobato para a sua criação da sua Grécia, e conclui que 

 
[...] esse gosto pela cultura clássica era muito mais antigo do que 
supúnhamos inicialmente. Do jovem que apenas lia para o escritor que 
produzia literatura, encontramos muitas referências, acompanhamos seus 
processos de leitura e estabelecemos diálogos com três principais fontes: Will 
Durant, V. M. Hillyer e Coelho Neto. Em uma trajetória de diálogos 
intertextuais, processo de criação e recriação, mergulhamos na Grécia de 
Lobato; lá encontramos capítulos, personagens e até obras inteiras 
dedicadas à cultura helênica, um universo de mitos e personagens gregos, 
com a preocupação lobatiana de sempre aproximá-los da cultura brasileira. 
(ENDALECIO, 2013, p. 77) 
 

É possível que, só revisando a tradução do grosso volume II de História da 

civilização, de Durant (1955), ele tenha adquirido conhecimento quase suficiente para 

embasar o mundo grego dos Trabalhos, mas como dito por Endalecio ele já possuía 

interesse e acesso à história grega desde muito jovem. O outro livro que ele traduz é 

de V. M. Hillyer, justamente o História do mundo para crianças. Camila Spagnoli 

(2014), em seu levantamento de obras que Lobato teve acesso, demonstra nas 

tabelas finais de sua dissertação de mestrado que ele leu muitas e muitas obras que 

ajudaram a constituir o seu arcabouço histórico-literário.  

Feitas estas considerações, abordemos a nossa fonte principal.  

 

2.4 O Hércules de Lobato: definições, ideias, ideais 
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 Como já dito anteriormente, é no ano de 1944 que a obra Os doze trabalhos de 

Hércules é publicada. Possivelmente é a maior obra escrita para crianças pelo Lobato. 

Após terem vivido algumas aventuras em solo grego e presenciar a derrota da Hidra 

de Lerna, os picapauzinhos se interessam por saber mais sobre o grande herói 

nacional da Grécia, Hércules. Pedrinho sugere a Dona Benta que eles viajem de volta 

até lá para verificar as demais façanhas, porém Dona Benta se opõe: “[...] mas opôs-

se dum modo que era o mesmo que dizer: ‘Vá, mas escondido de mim…’ e Pedrinho 

exultou.” (LOBATO, 2005, p. 8). Sendo assim, Pedrinho inicia os preparativos para 

viajar através do pó de pirlimpimpim para a Grécia. Narizinho fica em casa, para cuidar 

de Dona Benta. Ao chegar na Grécia, procuram Hércules e desde então o 

acompanham em todos os Doze Trabalhos10, não só apenas observando mas 

interferindo diretamente no sucesso dos mesmos. A narrativa mistura ficção, história, 

mitologia e realidade, e aproveita para ensinar muito sobre a Grécia aos leitores. 

 Os protagonistas neste livro são Hércules (seu nome original é Héracles, em 

grego, entretanto os picapauzinhos utilizam o nome romano), uma verdadeira “massa 

bruta”, com cabeça esquentada, coração bom e “crasso de inteligência”, a quem o rei 

Euristeu incumbe de realizar os Trabalhos; Emília, que aqui tem sua maior atuação, 

sendo extremamente decisiva em vários dos Trabalhos, dona de grande astúcia e 

esperteza, que detém o recurso último do faz-de-conta; Pedrinho, com grande 

habilidade prática, que ensina ao herói táticas variadas e úteis para coisas simples e 

complexas tanto do cotidiano quando do enfrentamento dos Trabalhos; Visconde de 

Sabugosa, que com seu conhecimento científico facilita tomadas de decisão, 

viabilizando atitudes executadas pelo “bandinho” (Hércules, Emília, Pedrinho, 

Visconde). Os picapauzinhos são de tal modo importantes na trama que a própria 

deusa Hera, ou Juno, enfurece-se e tenta atingi-los, especialmente Emília. 

 Os personagens secundários são realmente numerosos, sendo assim, 

tratemos aqui dos mais participativos e importantes na trama. O primeiro que aparece 

é Meioameio, um potrinho de centauro que Hércules captura a pedido das crianças, 

pois era necessário que alguém carregasse as bagagens das viagens. Curiosamente, 

                                                
10 A saber, seguindo o índice dos Trabalhos: O leão da Neméia, A hidra de Lerna, A corça dos pés de 
bronze, O javali do Erimanto, As cavalariças de Augias, As aves do lago Estinfale, O touro de Creta, 
Os cavalos de Diomedes, O cinto de Hipólita, Os bois de Gerião, O pomo das Hespérides, Hércules e 
Cérbero.  
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os picapauzinhos conseguem “domesticar” o centaurinho, e não demorou muito até 

que “Daí a pouco estavam mais camaradas do que se tivessem nascido juntos.” 

(LOBATO, 2005, p. 41). No fim da história, tão apegado estava Meioameio com 

Pedrinho, Emília e Visconde que volta com eles para morar no sítio de Dona Benta. A 

deusa Palas Atena, protetora de Hércules, costuma sempre ajudar a todos, 

especialmente Emília, sendo referenciada durante o livro todo e se opondo sempre à 

deusa Hera. O próximo personagem se chama Minervino.  

 
Em todas as aventuras pela Grécia eles encontravam, nos "momentos 
psicológicos", um viandante de aspecto venerável, que tudo sabia e tudo 
explicava. Da primeira vez ninguém desconfiou de coisa nenhuma; mas a 
coincidência daquele encontro em quase todas as aventuras fez que a 
hipótese da Emília fosse aceita: ‘Ele é um emissário de Palas, ou Minerva, a 
deusa da sabedoria; repare que aparece como por acaso nos momento que 
temos necessidade de saber qualquer coisa da história antiga ou da vida 
deste país.’ E Emília botou-lhe o nome de Minervino… (LOBATO, 2005, p. 
126 - 127) 
 

O curioso é que, ao fim do livro, Minervino acaba sendo revelado sobre quem 

de fato é: Belerofonte, o herói dono do cavalo alado Pégaso. Ele é muito importante 

na trama porque, graças a ele, além de ficarmos sabendo detalhes da mitologia grega, 

os picapauzinhos se livram de determinados apuros, inclusive a “mudez” de Emília. 

Por fim, temos o asno Lúcio, que na realidade era um humano, aparecendo pouco 

antes do trabalho do cinto de Hipólita. Ele virou asno por ter sido enfeitiçado ao passar 

no corpo uma pasta que o transformou, embora na realidade quisesse encontrar a 

pasta para se transformar em coruja. Seu surgimento na narrativa se dá porque 

Melampo, um garoto que se junta ao "bandinho" durante algum tempo, precisava de 

uma montaria, já que as costas de Meioameio não aguentariam tanto peso assim. 

Lúcio se retransforma em humano após ingerir rosas de um culto a Ísis.  

Somos apresentados a vários antagonistas na estória. Os principais são a 

deusa Hera (ou Juno), o rei de Micenas, Euristeu, e seu conselheiro Eumolpo. Hera, 

desde o início da narrativa, é apresentada como inimiga de Hércules, já que este 

último nascera fruto de uma traição do marido da deusa, o deus Zeus. "[...] 

enciumadíssima  com  aquele  filho  de  seu  esposo  na terra,  jurou  persegui-lo  sem  

cessar.  E  assim  foi.  A  vida  do  pobre Hércules  tornou-se  um  puro  tormento,  tais  

e  tais  armadilhas  lhe armava  a  deusa." (LOBATO, 2005, p. 10). Hera foi quem deu 

a ideia para Euristeu impor os doze Trabalhos para Hércules, quando este último foi 

para seu reino após receber uma penalização em consequência de ter matado os 

próprios filhos e a esposa, depois de um acesso de loucura. Eumolpo era ministro e 
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conselheiro do rei e sempre procurava atrapalhar mais ainda o herói, agindo junto a 

Euristeu para que os Trabalhos fossem cada vez pior, no verdadeiro intuito que 

Hércules perdesse a vida. 

Se é na Neméia que Pedrinho, Emília e Visconde acompanham o primeiro dos 

Trabalhos, o restante deles tem seus cenários em vários pontos da Hélade, bem como 

algumas aventuras ocorrem na África e até na Espanha. Entre um trabalho e outro, o 

“bandinho” ouvia, via e aprendia mais da geografia grega, da história e da mitologia, 

bem como vivia outras aventuras paralelas.  

 Hércules é, como já pré-definimos, o herói “massa bruta”. Ficou conhecido pela 

grande força que possuía. Também costumava agir conforme seus impulsos, mesmo 

que isso implicasse em atingir seres inocentes. Entretanto, depois disso Hércules 

costumava se arrepender. Conforme descrito nos Trabalhos, sua vida foi recheada de 

glórias, mas em compensação de tragédias: matou pessoas queridas, viu outras 

pessoas queridas morrerem e ainda por cima enlouqueceu.  

 Dentre os picapauzinhos, algumas opiniões sobre Hércules podem ser 

extraídas. Havia, de forma geral, uma grande admiração pela sua força e bravura. 

“Emília explicou que era um ‘massa bruta’ assim, assim, que andava pelo mundo 

fazendo proezas das mais tremendas.” (LOBATO, 2005, p. 13) Ela também diz que 

Hércules é o primeiro herói que lhe “encheu as medidas”. Também estavam de acordo 

que ele tinha um bom coração, e que representava a justiça em terras gregas, já que 

nesses tempos (Grécia Heróica), segundo a concepção dos picapauzinhos, não 

existia uma justiça semelhante a do tempo em que existe o sítio.  

 
O Visconde observou que nos tempos modernos havia a "justiça organizada", 
mas ali a Justiça eram os heróis. Eles andavam à caça dos maus, como lá no 
mundo moderno faz a polícia. E pegavam-nos e liquidavam-nos com a maior 
simplicidade. Que era Hércules, afinal de contas, senão a Justiça em pessoa? 
Às vezes errava e matava inocentes — mas que justiça neste mundo não 
erra? (LOBATO, 2005, p. 268)  
 

Por outro lado, se Hércules era um herói incrível, ele deixava de ter certas 

qualidades que os picapauzinhos admiravam. Para eles, o herói não era inteligente, e 

tal concepção ficava clara quando Hércules, muitas vezes, necessitava de várias 

explicações para entender algo que para eles parecia simples. “Além de burrão de 

nascença, como todos os grandes atletas [...]. Talvez nem século ele soubesse o que 

era. Um herói daqueles só sabe de hidras, leões, minotauros e mais monstros com 

que tem de bater-se. E fez a cara palerma dos que não entendem o que ouvem.” 
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(LOBATO, 2005, p. 20). “— Então, quê? — indagou Hércules, com  toda a sua burrice 

de herói nacional. Emília encarou-o com ar de dó. — Que crasso você é, Lelé!” 

(LOBATO, 2005, p. 188) Também no cotidiano se mostrava desentendido11, e é 

justamente nesses momentos que os picapauzinhos se mostraram de grandiosa ajuda 

para o herói. “Hércules só entendia de proezas tremendas. Para as coisinhas 

prosaicas da vida era a maior das inutilidades.” (LOBATO, 2005, p. 26).  

Em comparação com outros heróis (e com outras pessoas), Hércules não 

possuía nenhuma beleza externa. Pedrinho, Emília e Visconde achavam Hércules um 

herói fantástico, contudo, beleza não era com ele. Embora Hércules não 

necessariamente se incomodasse com isso, houve um momento em que talvez tenha 

se achado inferior: durante o Trabalho com o touro de Creta, há um encontro com 

outro grande herói grego, Teseu. Emília, após se despedir dele, expõe sua opinião, 

atingindo Hércules “no peito”:  

 
— E que lindo herói é Teseu! — disse Emília. — Que ar inteligente... Está me 
lembrando aquele atleta que Narizinho viu em Atenas e tanto a encantou. 
Hércules não deixou de sentir uma ponta de ciúme diante daquele 
entusiasmo de Emília pela beleza do herói ático. Mas lá no íntimo deu-lhe 
razão. (LOBATO, 2005, p. 205) 
 

Hércules também era cabeça esquentada, e agia muitas vezes por impulso, por 

raiva e por cólera. Em alguns momentos da trama isso surge, especialmente quando 

mata um miceniano que sacrificava a Apolo quando foi morto e resolve roubar a 

trípode de Apolo, após receber um tapa na cara do próprio Deus. Em outro episódio, 

Hércules enfrenta Cicno, filho de Ares, e depois o próprio Ares, que viera acudir o filho. 

Nestes momentos, quem intervém sempre, com sua sabedoria, é a protetora de 

Hércules: Palas Atena.  

Chegamos ao ponto em que o atributo que Hércules não possuía fica mais 

evidente, a ponto de ser o principal motivador deste trabalho de conclusão de curso: 

a educação, contrastando totalmente com os picapauzinhos. Hércules não foi 

educado em uma escola, a não ser com um mestre que o ensinou a usar a sua força 

melhor. Talvez por conta disso ele seja grosso nos seus modos, pegue as coisas sem 

pedir ou pagar, com pouca moral. Dito isto, passemos ao próximo tópico.  

                                                
11 Talvez isso revele uma característica de como as narrativas das proezas costumam ser construídas: 
é raro se desfiar detalhes de como as coisas acontecem em sua minúcia. Sobre a dificuldade em como 
curtir a pele do leão da Neméia, Lobato sentencia: “Nas histórias das grandes façanhas estes pequenos 
detalhes práticos da vida nunca aparecem, e no entanto sem atendê-los convenientemente as grandes 
coisas se tornam impossíveis.” (LOBATO, 2005, p. 26)  



 
37 

 

 Como Hércules se vê? Essa pergunta é um tanto mais trabalhosa para 

responder, já que é necessário entrar na “mente” do herói para saber que ideia ele 

tem de si mesmo. Em matéria de força, ele parece ter ciência do seu poder, quando 

expõe qual é a sua imagem de um herói, mas um herói “ao contrário”. Para isso, tece 

uma crítica justamente a Dom Quixote, parecendo não o considerar um herói de 

verdade. “— Mas se é assim — disse Hércules — por que lhe chamam herói? Herói 

aqui na Grécia não apanha, dá sempre…” (LOBATO, 2005, p. 21). Curiosamente, os 

picapauzinhos consideram Dom Quixote um “tremendo herói”, entretanto a justificativa 

para este quase sempre sair vencido é que ele seria um “herói moderno”.  

 Durante a narrativa é perceptível o quanto Hércules admira muito os feitos dos 

picapauzinhos e nunca se furta de elogiá-los quando acha necessário, além de ouvir 

atentamente suas opiniões e conselhos, adotando-os incontinenti. Especialmente se 

o conselho vier de Emília. 

 
— Então posso atacar o pastor, certo de que o dragão vai sair daquela 
caverna? 
Emília respondeu com majestosa segurança: 
— PODE! 
Era o tom de Medéia e Circe. Era o tom dos oráculos. Era o tom de Palas e 
Hércules não duvidou nem por um milésimo de segundo. (LOBATO, 2005, p. 
284 - 285) 
 

Ele também parece ser um herói muito humilde. “Hércules não voltava a si do 

espanto. Que prodígios eram aquelas três criaturas do tal século 20! Tinham idéias 

melhores que todas as idéias da Grécia. Resolviam problemas dos mais complicados. 

Chegavam até a realizar prodígios ainda maiores que as suas façanhas.” (LOBATO, 

2005, p. 41). Em outro episódio, que Pedrinho agiu bravamente e salvou a todos de 

morrerem pisoteados ou chifrados pelo touro de Creta, foi quando Hércules demonstro 

o ponto mais alto de sua humildade: 

 
Hércules devia estar vexado, porque afinal de contas o herói da festa fora 
Pedrinho, não ele. Mas seu coração era generoso demais para dar abrigo a 
sentimentos inferiores. Em vez de sentir ciúmes, pegou o pequeno nos braços 
e disse: 
— Eu queria ter um filho como você, Pedrinho! — e beijou-o. 
Emília não se conteve: chorou de emoção; e até o Visconde, que era milho 
fervido, enxugou sua lagrimazinha... (LOBATO, 2005, p. 198) 
 

Por outro lado, ele reconhece não possuir a educação, que tanto admira no 

“bandinho”, mas pensa que pode ser velho demais para mudar. Ademais, enxerga que 

não possui a beleza externa, que Emília tanto admirou em Teseu, mas aceita isso; 

assim como reconhece quando não sabe de algo e deseja saber.  
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 Explorados tais aspectos gerais sobre Hércules e sobre a narrativa que nossa 

fonte nos traz, é hora de examinar: afinal de contas, quais são as ideias de educação, 

moral e civilidade que o herói nacional da Grécia cultiva e amadurece ao longo dos 

doze Trabalhos? Para tentar responder a esse questionamento, faz-se necessário 

perguntar quais era os ideais de educação do próprio Lobato. Em primeiro lugar, de 

forma mais específica, Lobato acredita numa aprendizagem mais autônoma e 

independente, colocando a criança como protagonista desse processo de 

aprendizagem, que deve ser lúdico, facilitado, porém propiciando que essa criança 

trilhe os próprios caminhos. Segundo Gibello, a experiência do brincar é fundamental 

para esse processo de aprendizagem, além do recurso imaginativo (GIBELLO, 2004). 

Em um campo mais holístico, Lobato acredita na educação como emancipação do ser 

humano:  

 
Segundo Nunes (1986, p. 6), esses elementos “transformaram nele [em 
Anísio Teixeira] a fé religiosa tradicional, em fé nas possibilidades do 
Homem, na melhoria da vida terrena, através dos métodos da educação, 
inspirados na filosofia e na ciência”. Anísio Teixeira acredita na 
possibilidade de uma vida digna e plena, por meio da democracia. Nada mais 
inspirador portanto que o encontro com Lobato, cujas aspirações 
democráticas e seu desejo de uma vida digna para o Brasil estão expressos 
em seus escritos inaugurais e de toda sua vida, como fica patente em cartas 
trocadas entre ambos. (SOUZA, 2017, p. 30. Grifos meus) 
 

Retornando a Hércules, se em contato com os picapauzinhos ele nota não 

possuir educação semelhante à do “bandinho”, e que está sendo fomentanda em 

Meioameio, ele vai se apercebendo que educação é essa. A primeira vez em que o 

herói começa a pensar nisso é durante o episódio em que Meioameio é capturado e 

“amansado” pelos heroizinhos, pois verifica que segundo o tratamento gentil que o 

centaurinho recebe (não é feito o uso da “peia” nele, exceto no momento da captura; 

os picapauzinhos brincam com ele e prometem leva-lo para o sítio ao fim das 

aventuras), ele se acalma e logo se integra ao grupo.  

 
Hércules sempre vivera em luta com os centauros, já tendo abatido muitos. 
Mas pela primeira vez via bem de perto e a cômodo um desses entes, e 
conhecia-o na intimidade — e nada encontrou em Meioameio que justificasse 
o seu antigo ódio aos centauros. Sim, se eram uns brutos, isso vinha apenas 
da falta de educação. Que diferença entre eles e os homens também sem 
educação? E Hércules, com toda a sua burrice, “teve uma idéia”, talvez a 
primeira idéia de sua vida: que é a educação que faz as criaturas. (LOBATO, 
2005, p. 54) 
 

Um pouquinho mais à frete da narrativa (p. 55), o herói percebe que Pedrinho 

acaba tendo que “pagar” por algo que Hércules pegou sem pagar e sem dar contas 
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(atitude a qual Hércules já estava acostumado, inclusive), ficando muito vexado de tal 

erro, retornando a ideia anterior sobre educação. “Hércules comoveu-se ao saber 

daquilo. O pobre menino sacrificara uma prenda querida para sanar a brutalidade que 

ele, Hércules, havia cometido [...]. E sentiu que aquele menino já era um produto da 

educação que a ele, Hércules, faltava.” (LOBATO, 2005, p. 55). Importa ressaltar que 

Hércules cada vez mais reflete neste episódio e “acha bonito respeitar o que é dos 

outros”.  

Em uma conversa com seu amigo Iolau, Hércules expõe sua crença de que a 

criatura, quando é trazida ao convívio com a civilização, educa-se e deixa de ser 

ignorante e “bronco”. Para isso, explana o episódio de Meioameio e se sente 

arrependido de ter matado outros centauros, pois pensa que, se eles não eram 

civilizados, é porque lhes faltou educação. A convivência com os picapauzinhos o faz 

perceber coisas que não havia notado antes, como o canto de um rouxinol; neste 

episódio ele chega à conclusão de que ele estava sendo educado pelos seus amigos. 

O fato de ser um herói nacional não o impede de, na sua humildade, procurar aprender 

coisas novas. “Hércules admirava muito o Visconde. Ficava às vezes horas a ouvi-lo 

falar das tais coisas científicas, fazendo os maiores esforços para entendê-lo. Por 

causa daquela sua ‘idéia sobre a educação’, o herói procurava educar-se nas 

cienciazinhas do escudeiro.”(LOBATO, 2005, p. 237).  

Por conta dessas ideias, Hércules reconhecia sempre a importância da atuação 

dos picapauzinhos nos Trabalhos realizados, mas o curioso é que, quando ele falava 

sobre ela, embora o “bandinho” concordasse com ele, já havia muito tempo sabiam 

do que só agora o herói se punha a refletir. “Quando Hércules se punha a desenvolver 

a sua idéia sobre a educação, os três pica-pauzinhos bocejavam. Tudo quanto ele 

dizia, certo de que eram idéias originais e pela primeira vez saídas de um cérebro, 

não passava de idéias emboloradas e até já aposentadas no mundo moderno.” 

(LOBATO, 2005, p. 351) 

A grande chave para entender a ideia já formada e aperfeiçoada de Hércules 

sobre a educação e sua necessidade é, de fato, o seu discurso quando o livro termina. 

Pedrinho, Emília e o Visconde, depois de já terem realizado grandes feitos ao lado do 

herói, necessitam retornar ao sítio através do pó de pirlimpimpim. No momento da 

despedida, muito choro, muito sentimento, muita saudade que ficará. Em meio a tudo 

isso, Hércules declara que a educação “[...] é o que transforma as criaturas.” 

(LOBATO, 2005, p. 358). Pode ser sim que sua ideia não fosse original, mas ela não 
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deixa de ser relevante, especialmente tendo em conta a idéia que Lobato possuía 

sobre nação: que ela se forma através das pessoas, fundamentadas na educação. 

Lobato coloca na boca de Hércules tais ideais: “A educação é que transforma esse 

terreno [baldio] em canteiro de cultura das artes e ciências úteis e belas.” (LOBATO, 

2005, p. 358). 
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Considerações finais 

 

Monteiro Lobato foi um visionário idealista que, no fundo, queria o melhor para 

o país. Se isso significaria que ele obteria lucro ou não com esses melhoramentos não 

vem ao caso. Todavia, ele lutou o tempo todo pelo que acreditava. No caso aqui, pelo 

seu ideal da educação, que primava a democracia, a independência, a autonomia e a 

coletividade.  

Nos Trabalhos isso fica evidente através do que o autor verbaliza em Hércules, 

e ao mesmo tempo demonstra que não é a violência, nem a força, mas sim a 

inteligência que pode vencer os grandes desafios da vida. Pensar de forma racional, 

usar a esperteza, era atributos que Lobato dava muito mais valor do que apenas 

músculos. Hércules interioriza isso quando reflete sobre a própria educação que 

recebeu, muito mais voltada para o combate corporal do que para o trato com o 

próximo, o raciocínio lógico, a empatia e a apreciação da beleza. Sendo assim, Lobato 

reinterpreta Hércules à sua “imagem e semelhança”, mostrando que mesmo um adulto 

já formado pode tecer pensamentos novos e refletir sobre a sua própria conduta. 

É bastante significativo que sejam crianças que ensinem o herói grego sobre a 

importância da educação para as nossas vidas. Note-se que, para elas, essa 

importância já era velha ideia, refletindo que Lobato não só tinha consciência deste 

fato como já trabalhava em prol do mesmo. Bom, se para elas, as ideias de Hércules 

já estavam de certa forma até ultrapassadas, porque elas aparecem então na fala do 

herói repetidas vezes? Provavelmente, a intenção era transmitir estes ideais para as 

crianças que consumiriam os Trabalhos. Será que essas crianças já haviam pensado 

nisso? Se sim, é ótimo, se não, era chegado o momento.  

Desta forma, Lobato consegue nos apresentar a construção de um Hércules 

muito diferente do que havia no começo da narrativa, um herói que apenas usava a 

massa bruta, mas que não refletia em suas ações, não ponderava seus riscos, não se 

esforçava para compreender como funcionam as relações sociais; mas ao mesmo 

tempo era alguém que pulsava sentimentos, que sofria, chorava e sorria. O Hércules 

lobatiano sintetiza boa parte de nós, da humanidade, que precisa evoluir e aprender 

a conviver de forma saudável e justa em comunidade. Através da humildade, Hércules 

reconhece que a caminhada é longa para uma mudança de atitude e, mesmo assim, 

procura pensar nisso com muita atenção.  
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