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Escritor e editor brasileiro. 
 "O Sítio do Pica-pau Amarelo" é 
sua obra de maior destaque na 
literatura infantil.  
Criou a "Editora Monteiro 
Lobato" e mais tarde  a 
"Companhia Editora Nacional".  
Foi um dos primeiros autores de 
literatura infantil de nosso país e 
de toda América Latina. 
 



Monteiro Lobato (1882-1948) 

Nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 
1882.  

Filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia 
Monteiro Lobato. 

 Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela 
leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu 
avô o Visconde de Tremembé.  



Monteiro Lobato (1882-1948) 

Registrado com o nome de José Renato Monteiro 
Lobato, resolve mudar de nome, pois queria usar uma 
bengala, que era de seu pai, que havia falecido no dia 
13 de junho de 1898.  

A bengala tinha as iniciais J.B.M.L gravadas no topo do 
castão, então mudou de nome, passou a se chamar 
José Bento, assim as suas iniciais ficavam iguais às do 
pai. 



Casou-se com Maria Pureza da Natividade, em 28/3/1908. 

  Com ela teve quatro filhos, Marta (1909), Edgar (1910), 

Guilherme (1912) e Rute (1916).  

Paralelamente ao cargo de Promotor, escrevia para vários 

jornais e revistas, fazia desenhos e caricaturas.  

Ficou em Areias até 1911, quando muda-se para Taubaté, para a 

fazenda Buquira, deixada como herança pelo seu avô. 

 

 



No dia 12 /11/12, o jornal O Estado de São 
Paulo publicou uma carta sua enviada à 
redação, intitulada "Velha Praga", onde 
destaca a ignorância do caboclo, criticando as 
queimadas e que a miséria tornava incapaz o 
desenvolvimento da agricultura  na região.  

Sua carta foi publicada e causou grande 

polêmica.  

Mais tarde, publica novo artigo "Urupês", 

onde aparece pela primeira vez a 

personagem "Jeca Tatu". 

 



 
JECA TATU 

 

É no livro "Urupês", que Monteiro Lobato retrata a imagem do 
caipira brasileiro, onde destaca a pobreza e a ignorância do 
caboclo, que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura.  

O Jeca Tatu é um flagrante do homem e da paisagem do 
interior.  

A personagem se tornou um símbolo nacionalista utilizado por 
Rui Barbosa em sua campanha presidencial de 1918. 

 Na quarta edição do livro, Lobato pede desculpas ao homem 
do interior. 



MALFATTI 



 
LIVROS PARA CRIANÇAS 
 

Em 1921 publica "Narizinho Arrebitado", livro de leitura para as 
escolas. A obra fez grande sucesso, o que levou o autor a 
prolongar as aventuras de sua personagem em outros livros 
girando todos ao redor do "Sítio do Pica-pau Amarelo".  
Em 1927 é nomeado, por Washington Luís, adido comercial nos 
Estados Unidos, onde permanece até 1931. 



As histórias do "Sítio do Pica pau Amarelo", e seus habitantes, 
Emília, Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia, Narizinho, Rabicó 
e tantos outros, misturam a realidade e a fantasia usando uma 
linguagem coloquial e acessível. 



O autor e suas personagens 



Sua obra continua levantando polêmicas infundadas 

Atualmente o MEC defende a “ plena liberdade de ideias e o 
acesso dos estudantes a produções culturais e científicas com a 
mediação de um professor.” 



No ano de 1948, o Brasil perdeu este grande talento que 
tanto contribuiu com o desenvolvimento de nossa 
literatura. 

 



  Você conhece esta FALA DA EMÍLIA? 

 – A vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, 
começa a piscar. Quem pára de piscar chegou ao fim, morreu. 
Piscar é abrir e fechar os olhos – viver é isso. É um dorme e 
acorda, dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais [...] 
A vida da gente neste mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário 
de piscados. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e brinca, 
pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme os 
reumatismos, e por fim pisca pela última vez e morre. 
– E depois que morre?, perguntou o Visconde. 
– Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? 
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Aguardo comentários e sugestões para esta assessoria! 

Espero que você tenha 

gostado desse resgate sobre 

Monteiro Lobato! 


