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Para minha amiga e colega  Carmem Zink Bolognini 

“... este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso – que 
eran los más del año-, se daba a leer libros de caballerías, con 
tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio 
de la caza y aun la administración de su hacienda; “
 
“ ... del poco dormir y del mucho  leer se le secó el celebro de 
manera que  vino a perder el juicio �

Celebram-se agora os 400 anos de D. Quixote de la Mancha (Miguel de Cervantes, �547-
�6�6) cuja primeira edição data de �605; 2006 marcará o septuagésimo aniversario da adaptação 
brasileira que Monteiro Lobato (�882-�948) fez desta obra (D.Quixote das crianças, Cia Editora 
Nacional, �936), que teve inclusive algumas traduções argentinas. Traduções, reedições e 
tiragens sugerem o sucesso da obra: 

�	 	Este		ensaio	recoloca	e	aprofunda	questões	de	que	já	tratei	em	Lobato,um D.Quixote no caminho da 
leitura in	Do	mundo	da	leitura	para	a	leitura	do	mundo	S.Paulo:Editora	Ática,	6a.ed.	2002	(7a.impres-
são) p 94-109.O projeto de pesquisa no bojo do qual esta nova versão foi escrita tem financiamento 
da	Fapesp	(projeto	Temático	02/088�9-4)	e	do	CNPq	(	Produtividade	em	pesquisa	350�40/�994).

2	 	Cervantes,	Miguel	de	D.Quijote	de	la	Mancha.	Alfaguara.	Edición	de	la		Real	Academia	Española.	
Asociación	de	Academias	de	la	lengua	española.	2004.	p.28;30.



tradutor editora pais título tiragem 
�936 Cia.Ed.Nacional Brasil Dom Quixote das crianças �0.625 �

�938 Benjamín de Garay Claridad Argentina Don Quijote de los niños
�940 Cia.Ed.Nacional Brasil Dom Quixote das crianças 5.025
�944 Cia.Ed.Nacional Dom Quixote das crianças
�945 M.J. de Sosa Americalee Argentina El Quijote de los niños
�947 Brasiliense Dom Quixote das crianças
�953 M.J.deSosa Losada Argentina El Quijote de los niños 

Como se sabe, a obra infantil de Lobato gira em torno do sítio do Picapau Amarelo, 
onde moram D.Benta, Tia Nastácia,  Narizinho, Pedrinho, Emilia, e outras tantas personagens 
maravilhosas, como Quindim, Rabicó, o Viconde de Sabugosa e o Burro Falante. 

A presença, nas aventuras  vividas pela turma do sítio, de personagens dos contos de 
fadas tradicionais, da Grécia antiga e do –então jovem  cinema é um traço comum a muitas obras 
lobatianas. Tal procedimento permite dizer que a  intertextualidade  é freqüente na obra do criador 
da Emília. 

É de se notar que D.Quixote é das personagens  mais constantes na extensa obra 
lobatiana  para  crianças . Com ele,  o universo da ficção adulta – clássica e canônica- ingressa 
no sítio. Dom Quixote faz parte de Memórias de Emilia   ,obra do mesmo ano de �936, na qual 
inspira à boneca a peça teatral que ela encena com Shirley Temple em Hollywood. Ele comparece 
também ao livro   O picapau amarelo (�939), onde na varanda do sítio não apenas bebe  café 
,  como discute  literatura   com outras figuras da tradição literária. D.Quixote, Belerofonte e  o 
Capitão Gancho discutem o  que fizeram  com  eles  os autores  dos livros  que  registram  suas  
aventuras .  Tanto o pirata criado por  J.M.Barrie ( �860-�937) quanto o cavaleiro de Cervantes se 
crêem injustiçados pela história deles  narrada, respectivamente em Peter Pan 3 e em D.Quixote. 

O cavaleiro  manchego reclama que 
O tal Cervantes escreveu um enorme livro em que me pinta como me imaginou – não 
como na realidade sou. (p. 43)   4 

Para grande  alegria e divertimento de leitores familiarizados com as obras das  quais  
saíram  as personagens , D.Quixote encontra no corsario maneta um  perfeito  eco a suas 
queixas : 

Tive o meu Cervantes num historiador inglês de nome Barrie, o qual me meteu a riso 
diante do mundo inteiro. Imagine senhor D. Quixote, que esse Barrie me pinta em seu livro 
como derrotado várias vezes por uma criança – um menino de nome Peter Pan! E, ainda 
mais, como perseguido e devorado por um jacaré...Ora, isso é infâmia pura, porque na 
realidade sou um dos maiores chefes de flibusteiros do mundo e gozo de perfeita saúde.(p. 
43)  5  6 .

A cena é divertidísima: uma personagem -ser de papel e tinta, como bem se sabe- 
argumenta que em realidade ela não é o que seu autor diz que ela é...Para o leitor do original de 
Cervantes ecoam na cena as passagens em que Quixote e Sancho discutem as aventuras de 
ambos narradas pela versão apócrifa , que Avellaneda teria publicado em �6�4, um ano antes 
do próprio Cervantes lançar a segunda parte do livro. Tanto no livro de Cervantes quanto no de 

3	 	A	peça	Peter	Pan	or	the	boy	who	wouldn’t	grow	up	é	de	�904;	a	narrativa	Peter	Pan	and	Wendy		
adaptação	do	próprio	Barrie,	é	de	�9��.

4	 	Monteiro	Lobato.		O	picapau	amarelo.		SP:	Brasiliense.				
5	 	Op.	Cit	p.��
6	 	Todas	as	observações	relativas	a	esta	obra	foram	inspiradas	por	Mariana	Genova	que,	sob	minha	

orientação,	trabalha	com	o	livro	O	Picapau	Amarelo	para	sua	Dissertação	de	Mestrado.	



Lobato, o leitor pode ter um segundo de hesitação: a cena pode comprometer sua certeza de 
que nada nos livros é realidade, tudo é ficção.  Dom Quixote, Emilia, Dona Benta, Belerofonte e  
Capitão  Gancho  são igualmente personagens. 

Mas o espaço ficcional do sítio, ao ser invadido por personagens literárias de diferentes 
extrações, que nele discutem seu estatuto de ficção, pode ganhar foros de realidade que 
conduzem seu  leitor a pisar devagarinho nos estreitos limites de fantasia e  realidade, autor e 
narrador, ficção e história,  personagem e pessoa. 

Fortalecendo esta sobreposição, as primeiras edições  do livro O sítio de Picapau Amarelo 
tinham por  subtítulo O sítio de Dona Benta, um mundo de verdade e de mentira.

Em Memórias de Emília, o teatro do qual participa uma estrela hollywoodiana verdadeira 
pode ter o mesmo efeito de duplicação de ilusão que tem o diálogo entre as personagens de 
ficção sobre  a verdade de suas vidas, tema que não está longe de retomar idéias expostas 
no original de Cervantes pelo estalajadeiro que discorre sobre a veracidade dos enredos 
cavaleirescos. 

Vê-se, assim, como a personagem de Cervantes é assídua na obra infantil lobatiana. 
Nesse sentido, o escritor brasileiro, um pouco antes de J.L Borges ( �899-�966), encena e 
vivencia a  aventura de Pierre Menard 7.  

O êxito deste constante intertexto lobatiano com a obra cervantina parece manifestar-
se em uma carta bastante sugestiva que uma leitora envia  ao escritor em outubro de �944, 
perguntando-lhe se 

D.Quixote e Sancho ainda aparecem aí no Sítio?  8   

Com a pergunta desta menina , percebe-se que a presença de  Quixote na obra  lobatiana  vai  
além da ficção,  transbordando  para a epistolografia . Com efeito, já  em 08 de março de 1925 
Lobato - então editor e proprietário de  uma editora- parece interessar-se pela re-escritura da obra 
cervantina. Ele sonda seu amigo Godofredo Rangel a quem encomenda uma tradução adaptada 
para jovens da história do Cavaleiro da Triste Figura: 

Preciso de um D.Quixote para crianças, mais corrente, mais em língua da terra que as 
Edições do Garnier e dos portugueses9 .

Ao que se sabe, Rangel não aceitou a encomenda .E, de um vago projeto editorial 
abortado da década de 20 , a tradução adaptada de Cervantes transformou-se em projeto literário 
levado a cabo pelo próprio Lobato onze anos depois, em �936. 

A recepção desta adaptação é polêmica: alguns adultos a crêem inadequada para jovens, 

7	 	O	antológico	conto	borgiano	Pierre Ménard, autor de D.Quijote foi	publicado	em	�939	na	revista 
Sur.	Em	�94�	foi	incluído	no	livro	El	jardín	de	senderos	que	se	bifurcan.	Como	se	vê,	a	tradução	que	
Benjamin	de	Garay	faz	da	obra	de	Lobato	(�938)	também	antecede	a	obra	borgiana.

8	 	Esta	carta	faz	parte	do	acervo	do	Institutos	de	Estudos	Brasileiros		da	Universidade	de	São	Paulo,	
Arquivo	Raul	de	Andrada	e	Silva.Todas	as	observações	relativas	à	correspondencia	infantil	de	Mon-
teiro	Lobato	foram	inspiradas	pela	pesquisa	desenvolvida	por	Raquel	Afonso	da	Silva	que,	sob	minha	
orientação, primeiro em Iniciação Científica e agora em sua pesquisa de Mestrado trabalha as cartas 
lobatianas	de	e	para	crianças.Caixa	�,	pasta	3,	carta	5	

9	 	Monteiro	Lobato.A	Barca	de	Gleyre,	SP:	Brasiliense,	�964,	t.2,p.	276	.	Todas	as	observações	relati-
vas	à	correspondencia	de	Monteiro	Lobato	com	adultos	foram	inspiradas	pela	pesquisa	desenvolvida	
por Emerson Tin  que, sob minha orientação, e com vistas  ao  Doutorado,  pesquisa a epistolografia 
lobatiana.	



porém algumas crianças a comentam positivamente, como a menina  que, no mesmo ano de 
publicação do livro ( �936) escreve a Monteiro Lobato: 

Fiquei muito contente ao receber o livro“D.Quixote das crianças “ de tão afamado escritor. 
Quando vi a sua dedicatória, fui correndo, pulando de alegria, mostrar a todos de casa. 
Agradeço-lhe a gentileza.Marina Piza de Souza.�0 . 

Outras cartas de leitores infantis com referencias mais explícitas a diferentes episódios do 
livro parecem confirmar o interesse infantil pela versão lobatiana da obra de Cervantes:

Rio, 26 de junho de �945  Estou lendo D.Quixote de la Mancha e o seu gordo escudeiro  Sancho 
Pança. Emília sempre sai vencendo, e por causa disso amassou o pobre do Visconde.  Eu 
nunca li um de seus livros que não falasse em Tia Nastácia, preparando café coado na horinha, 
amendoim, bolinhos e pipocas. O engraçado é que Rabicó é tão guloso que não gosta de ouvir 
histórias. Só quer comer.”   ��.

Lidos à luz das informações editoriais -traduções, re-edições e tiragens da obra- este  
depoimento ganha força: mostra que quase dez anos depois de editada pela primeira vez, a obra 
continua tendo leitores e que alguns deles, inclusive, se encantam com ela a ponto de comentá-
la com o escritor, trazendo para uma carta –gênero usualmente visto como  comprometido com o 
real- elementos do universo da fantasia, como fez o missivista ao discutir com o autor hábitos de 
leitura e de alimentação de Rabicó. 

A adaptação de Lobato começa por  mudar o título do original castelhano: Don Quijote 
de la Mancha transforma-se em D. Quixote das crianças. Esta alteração é significativa:mantém 
o nome do protagonista, a sonoridade anasalada da palavra final (Mancha/criança)  mas em 
vez da origem geográfica do herói, o título brasileiro marca tanto a destinação do livro, quanto a 
apropriação do herói pelos pequenos leitores. 

A adaptação de Lobato segue as regras do gênero adaptação infantil   �2 :condensa a obra, 
fazendo uma seleção de algumas das aventuras do fidalgo manchego. Mas entrelaça a elas a 
história da leitura que os “picapauzinhos” fazem do livro que a avó lhes conta.Como a leitura 
é também personagem central no original cervantino – o fidalgo é um leitor aficcionado que 
quer viver  o que lê nos livros- a metaleitura encenada por Lobato pode ganhar um significado 
especial: pode ser vista como um processo de transculturação �3 criativa e engenhosa de um 
dos elementos centrais  da novela cervantina. Mas ao lado disso,  a  metaleitura também pode 
representar uma pedagogia de leitura �4.

O Quixote lobatiano começa por sugerir que a leitura faz parte do mundo das travesuras 
infantis: Emilia, que aprecia as figuras dos livros, aproveitando uma ausência de Dona Benta 
derruba da estante os dois grossos volumes de uma versão portuguesa antiga de Don Quijote 
de la Mancha . Assim que os  vê  no  chão (na realidade  soterrando o pobre  Visconde)  a 

�0	 	Arquivo	Raul	de	Andrada	e	Silva.Caixa	�,	pasta	�,	carta	53.	IEB/USP	
��	 	Arquivo	Raul	de	Andrada	e	Silva.	Caixa	�,	pasta	3,	carta	24.	IEB/USP
�2	 	conferir		Maria	Augusta	Vieira	.		Atas		da	Abralic		n.		4;	cf.	Adriana	Silene	Vieira	:Viagens	de	Gulli-

ver	ao	Brasil	(	Estudo	das	adaptações	de	Gulliver’s	travels	por	Carlos	Jansen	e	Monteiro	L:obato.	
Tese	de	Doutorado.	IEKL/Unicamp.	2004.			

�3	 	Valho-me	aqui	do	conceito	desenvolvido		por	Fernando	Ortiz(�880-�969)	e	Angel		Rama(�926-
�983).	Cf.	Ortiz,F.Del fenomeno social de la transculturación y de su importância en Cuba 	in	Con-
trapunteo	cubano	del	Azucar	y	del	Tabaco.		�940.			Rama,	A	Transculturación	narrativa	en	América	
Latina	México.	Siglo	XXI.	�982.

�4	 	cf	Acioli	de	Alencar,	Socorro	Edite	“De	Emilia	a	Dona	Quixotinha”.		Dissertação	de	Mestrado.		Uni-
versidade	Federal	do	Ceará.	2004	.		



boneca corta um dos  “as” do sobrenome Saavedra: nem  ela  nem  Lobato gostavam  de 
letras  dobradas. Do lado do escritor, a implicância faz parte de seus entreveros com normas de 
diferentes acordos ortográficos, como mostrou Thais Albieri em sua dissertação de Mestrado�5 

Assim, uma das primeiras idéias que o livro sugere a seus leitores é a vizinhança de livros, 
brinquedos e travessuras. Ler  ou ouvir ler D.Quixote não nasce de nenhuma obrigação ou dever 
de escola: nasce de uma curiosidade e de uma travessura.

Derrubado  o livro, Dona Benta pretende lê-lo para as crianças, mas a idéia não dá 
certo: a linguagem dos viscondes portugueses que assinam a tradução é antiga, do século XIX, 
incompreensível para crianças do século XX  brasileiro . Dona Benta, então, decide  contar  a 
história ao invés de lê-la

Esta passagem  da leitura à narração oral sugere a inadequação dos clássicos –no 
original- para um público jovem . A inadequação do original parece metaforizar-se já no início da 
história que se detém na engenharia necessária para que se possa ter em mãos, em situação de 
leitura, a edição luxuosa de um clássico, como era a edição que Emília derrubou da estante�6 : 

Como fosse livro grande demais, um verdadeiro trambolho, aí do peso de uma arroba, Pedrinho teve de fazer 
uma armação de tábuas que servisse de suporte. Diante daquela imensidade sentou-se Dona Benta com a criançada 

em redor (p.�0). Esta inadequação material, visível desde a aparência exterior do livro repete-se em 
seu interior. Assim que Dona Benta começa a leitura- Num lugar da Mancha (...) vivia um fidalgo 
dos de lança em cabido, adarga antiga e galgo  corredor... como talvez ocorresse com tantos  
jovens de hoje,  os meninos  se desinteressam: não entendem nada, desconhecem o vocabulário 
e não conseguem acompanhar o  estilo  do livro, que a avó garante ser  um clássico,  uma obra 
prima 

Emília é  porta-voz da insatisfação geral:  
-Ché !  - Exclamou Emília. Se o livro inteiro é nessa perfeição de língua,  até  logo 
! Vou brincar de esconder com o Quindim . Lança em cabido , adarga antiga, galgo  
corredor ... Não entendo estas viscondadas, não ! (p.�4). 

Ao leitor mais atento, não passa desapercebido o trocadilho possível entre tantos 
viscondes: o de Sabugosa, do sítio, e os de Azevedo e de Castilho, tradutores da obra. Ameaçada 
de perder  seu  auditorio, Dona Benta começa a “contar” o livro.  A decisão é sábia, pois resgata a 
atenção das crianças que  só então começam a interessar-se pela narrativa, a colocar-se no lugar 
as  personagens, a discutir entre si e com a avó o que se passa na história. 

Provocando e respondendo favoravelmente à animada e às vezes irreverente participação 
das crianças, Dona Benta oferece um belo exemplo de mediação. Ela é uma  mediadora 
exemplar, como precisam ser os adultos aos quais cabe a iniciação dos jovens em leitura. 
Independentemente do respeito com que Dona Benta discute todas as interpretações dos netos, 
ela remete sempre a discussão para o  livro. Na primeira tradução argentina, inclusive, a avó 
mantém o volume sempre a seu alcance, consultando-o de vez em quando:

Doña Benita reanudó su narración , después de consultar cuidadosamente el libro 
para ver donde se hallaba ( p.2�8) �7 

�5	 	Albieri,	Thais	de	Matos.	 Monteiro Lobato: A cultura gramatical em Emília no país da gramática .	
Dissertação	de	mestrado.IEL/Unicamp.	2005.

�6	 	No	acervo	do	escritor	depositado	no	CEDAE/IEL	há	um	exemplar	desta	tradução	de	Cervantes	e	o		
volume	é,	efetivamente,	de	difícil	manuseio.	

�7	 	Monteiro	Lobato.	D.Quijote	de	los	niños	(	trad.	Benjamin	de	Garay)	Buenos	Aires.	Editorial	Clari-
dad.	�938.	p.	2�8		.	



Ao longo dos vários serões nos quais vai contando a aventura de D.Quixote,Dona 
Benta insiste que  ler um livro  é melhor do que ouvir  sua história e que apenas  a imaturidade 
intelectual das crianças impede-as de desfrutar a obra de Cervantes: 

- É uma lástima- disse Dona Benta- eu estar contando só a parte aventuresca da 
história do cavaleiro da Mancha. Um dia, quando vocês crescerem e tiverem a 
intelig6encia mais aberta pela cultura, havemos de ler a obra inteira nesta tradução 
dos dois viscondes, que é ótima (p.2�2)     

Com isso, talvez se possa especular que, para Monteiro Lobato, contar  a história de 
um livro é uma estratégia para superar a transitória incapacidade de os jovens entenderem 
um clássico na íntegra. Talvez por isso Dona Benta não se nivela a seus ouvintes nem rebaixa 
a história que conta: conta-a  mantendo, muitas vezes, alguns termos do original , talvez 
como estratégia para educar  lingüística e literariamente seus ouvintes. Contar a história é 
uma estratégia para que o mais cedo possível as crianças possam ler  Cervantes se não no 
original castelhano, ao menos em uma boa e integral tradução para o português brasileiro e 
contemporâneo delas. 

Quando conta, por exemplo, que Dom Quixote foi armado cavaleiro, a avó das crianças 
aproveita a ocasião para iniciar os meninos no universo, para eles desconhecido, de práticas 
sociais da Idade Média e nos correspondentes novos significados para expressões já conhecidas. 
Quando os meninos perguntam se Dom Quixote já não tinha armas ( sabiam que as tinha,  pois  
lutava com elas) a avó responde que ele as tinha, mas que ser armado cavaleiro era outra coisa, 
era receber o grau de cavaleiro 

- D. Quixote já não estava armado ? – observou Emília ? 

-Ser “ armado cavaleiro “ é coisa diferente de um cavaleiro armar-se com armadura e 
armas. Ser armado cavaleiro  é receber o grau de cavaleiro andante,dado por outro 
cavaleiro.(p. �9)

Como Sherazade, a avó de Pedrinho e Narizinho sabe manter o interesse de sua 
audiência. Leitora madura, competente e seguríssima, a velha senhora sabe fazer com que os 
meninos se vão envolvendo cada vez mais  com a história das aventuras  do cavaleiro magricela 
e de seu gordo escudeiro.

Este envolvimento é uma das medidas do êxito da história que a avó desfia para os netos 
e saber provocá-lo é essencial para profissionais da leitura.Narizinho e Pedrinho, por exemplo, se 
identificam com André, o menino que D.Quixote salva das mãos do mau patrão que, não só não o 
paga, mas também o espanca quando ele vai reclamar o pagamento: 

(...)vai agora atrás do tal defensor dos inocentes e pede-lhe que te cure o lombo. Ah 
! ah! ah! …  
- E o menino foi ?  indagou Narizinho, danada com a brutalidade do homem . 
- Ir, como ? O coitadinho estava que nem podia consigo e D. Quixote já havia 
dobrado a curva da estrada, muito contente consigo mesmo do ato de justiça que 
praticara. 
- Pois eu ia – disse Pedrinho. Fugia e saía pelo mundo até encontrar de novo 
D.Quixote e trazê-lo para rachar o brutamontes de alto a baixo com a lança ( p. 3�-
32)

Em outra passagem, Pedrinho confirma o envolvimento pelo que lê: confessa que a leitura 
das aventuras de Roldão o haviam levado a destruir  um milharal, acreditando que os pés de 
milho eram sarracenos:



(...)  na semana em que caiu em casa aquele livrinho da história de Carlos Magno e 
dos Doze Pares de França . Comecei a ler e fui me esquentando , me esquentando 
até quem não pude mais. Minha cabeça virou – ficou assim como a de D.Quixote . 
Convenci-me de que eu era o próprio Roldão . E fui lá no quarto dos badulaques  e 
tirei aquela espada que pertenceu ao velho tio Encerrabodes, e amolei-a no rebolo, 
bem amoladinha . E  a senhora saiu com tia Nastácia e Narizinho para visitar o 
compadre Teodorico , ah ! que regalo ! Corri ao milharal e não vi nenhum  pé de 
milho na minha frente . Só vi mouros ! Eram 300 mil mouros! Ah ! Caí em cima deles 
de espada, que foi uma beleza. Destrocei-os completamente. Não ficou um só! Que 
coisa gostosa...( p.�02)

E, ao falar em novelas de cavalaria, o menino cria oportunidade para Dona Benta anunciar 
uma futura leitura de Orlando Furioso  de Ariosto �8. 

Emília é de todos a que mais se impressiona pela história que ouve. Em uma perigosa 
repetição do que se passou com o fidalgo manchego ela como que se contagia pela loucura de 
D.Quixote e começa a imitar suas ações. Como ele, a boneca parece não distinguir mais  real de  
fantasia , vida  de texto. 

Se D.Quixote era vítima das novelas de cavalaria, Emília é vítima do próprio Quixote:
Emília anda lá fora fazendo as maiores loucuras. Virou cavaleira andante e obrigou 
Rabicó a virar Rocinante. Arranjou escudo, lança, espadinha e até armadura. E 
quer atacar Tia Nastácia , dizendo que não é tia Nastácia nenhuma, e sim a giganta 
Frestona. O pobre Visconde segue atrás como  escudeiro, vestido de uma roupa 
larga, que Emília encheu de macela para que ficasse gordo e barrigudo como 
Sancho. Só vendo, vovó ! Está doida, doida ... ( �7�).

Vestidinha de cavaleira andante, toda cheia de armaduras pelo corpo e de elmo 
na cabeça, avançava contra as galinhas e pintos com a lança em riste, fazendo a 
bicharada fugir num pavor, na maior gritaria (p. �80-�8�) 

A imitação das ações do herói, no entanto, ocorre em clave paródica, resultando o 
procedimento em uma paródia da paródia, se se entende que D.Quixote é uma paródia de um 
cavaleiro andante ou de um leitor de novelas.

Nas primeiras edições brasileiras e argentinas, este rebaixamento tropicalizado do herói 
parece ficar sublinhado pelas ilustrações: a adaptação mantém o traço forte com que Gustavo 
Doré ilustrou uma edição francesa (�863) da obra. Já na obra integral, a articulação do texto com 
as imagens de Doré tem efeitos de sentido muito interessantes que parecem  acentuar-se ainda 
mais quando o livro que acolhe as duas linguagens- a adaptação de Monteiro Lobato- é uma 
paródia da paródia. 

Este Quixote parodiado por Lobato é,por assim dizer, tropicalizado: se no original de 
Cervantes Quixote já representa uma paródia dos heróis da cavalaria, em sua versão brasileira 
ele é duplamente parodiado: Emília rebaixa ainda mais a imagem que dele se constrói, como se 
vê, por exemplo, quando ela aproxima as dificuldades de D.Quixote alimentar-se na estalagem 
( episódio efetivamente presente no original e fielmente recontado por Lobato)  de soluções 
caseiras para alimentar um pintinho doente.

Mas comer  como, com aquela ferragem na cara? Erguia a tampa da viseira.  Ao 
fazer o menor movimento com o queixo, a tampa caía e lhe fechava a boca. 

�8	 	Faz	parte	do	acervo	lobatiano	depositado	no	CEDAE	um	belo	e	luxuoso	volume	de	Orlando	Furioso		de	Ariosto,	cheio	
de anotações  na caligrafia de Monteiro Lobato que   parece ter iniciado a adaptação da obra, como pesquisa  para seu 
Mestrado,	sob	minha	orientação,		André	Garcia	de	Paula.	



 
O remédio foi ser ajudado pelo estalajadeiro e pelas “donzelas”, as quais seguraram 
a tampa no alto, enquanto o homem ia, com o garfo, enfiando no herói, pela fresta da 
ferramenta, pedaços de bacalhau e batatas. A fim de despejar lá dentro vinho, teve 
de empregar um funil. (...)  
 
-Já vi Tia Nastácia encher assim o papo dum pinto doente.

Ela arremata o rebaixamento  do herói ao estabelecer um detalhe como a única  diferença 
entre o pinto doente e o herói cervantino: 

Mas esse pinto não era andante – não tinha viseira ( 22-23)

No mesmo sentido de transculturação, questões de autoria e de circulação – tão presentes 
na segunda parte da obra de Cervantes, também ganham sotaque brasileiro e infantil: a neta de 
Dona Benta confessa-se ciumenta da fama de que Emília goza e a boneca, por sua vez, confessa 
o desejo de encontrar um Cervantes que a faça tão famosa como  Dulcineaa:  

–Ai,ai!- suspirou Emilia. Quem me dera ter um cavaleiro andante que corresse 
mundo berrando que a mais linda de todas as bonecas era a señora Emilia del 
Rabicó ...(p.60) 

–(...) podia de repente aparecer um Cervantes que contasse a história em um livrão 
como este, e me deixasse célebre no mundo inteiro, como ficou a Dulcinéia. 
Narizinho fez um muxoxo. 
-Exigente! Você já anda bem famosinha no Brasil inteiro, Emilia, de tanto o Lobato 
contar as suas asneiras. Ele é um enjoado muito grande. Parece que gosta méis de 
você do que de nós (60-6�) .

Dessa forma, pode-se dizer que Lobato se apresenta a seus leitores  como um duplo 
de Cervantes: ele é, efetivamente, o Cervantes de Emília, mas ele também é Cervantes de 
Cervantes : Miguel Cervantes de Saavedra-um Quixote das leituras populares do século XVII 
encontra em Lobato um Cervantes que o traduz para o século XX, para jovens, e para a América 
Latina. 

Ao tematizar de forma tão engenhosa livros e leituras, através de seus efeitos em 
leitores,esta singela adaptação de Lobato rende uma homenagem ao autor espanhol.A adaptação 
combina bem com a história original que discute leitores, livros, leitura e literatura. Se na versão 
original um dos significados da novela é o diálogo que ela mantém com a novela de cavalaria 
e com práticas de leitura, a versão de Lobato atualiza a discussão, puxando-a para o Brasil da 
primeira metade do século XX; um Brasil cujo sistema literário começa a conhecer a segmentação 
do mercado que inspira e absorve a adaptação de um clássico para uma audiência infantil.

Com isso, penso que este Quixote lobatiano não é apenas  das crianças, mas é um 
Quixote dos leitores , frágeis e efêmeras figuras das quais o herói de Cervantes é um belíssimo 
emblema, representando-lhes os riscos, sonhos, esperanças e prazeres. 

No mesmo ano da publicação espanhola, vários exemplares do Don Quijote  chegaram 
à América e uma carta de Cervantes, datada de 2� de maio de �590 (anterior, portanto, à 
publicação do livro) solicitava um posto nas colônias espanholas�9. 

Se Cervantes houvesse conseguido  o posto que reivindicava em nome dos serviços 
prestados à coroa espanhola teríamos tido um Quixote latino-americano ?

Não se sabe.
�9	 	Conferir	Folha	de	São	Paulo	,	�5	de	janeiro	de	2005



O que se sabe é que se Cervantes não veio à América, uma das viagens de sua 
personagem maior ao Novo Mundo se fez pelas mãos de Monteiro Lobato.  Este escritor paulista 
re-escreveu,  em clave latino americana e infantil, esta obra prima de Cervantes e por isso figura 
com muita propriedade dentre os convivas à festa do quarto centenário de D.Quixote.

Ao final de seu livro, Monteiro Lobato presta a maior homenagem que um leitor pode 
prestar a um escritor, e que se torna ainda maior quando o leitor é um escritor. Emília nega-se a 
ouvir contar a morte de D.Quixote:   Como morreu, se D.Quixote é imortal?-pergunta a boneca.

E ela, como sempre, está certa.
D.Quixote não morreu.Está vivo y sano. E é por isso que podemos continuar a discutir 

leituras, livros e leitores em nome da bela figura deste jovem herói de quatrocentos anos. 
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