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a “metafíSIca emPírIca” De clarIce lISPector

olga De Sá

Corre na imprensa e na mídia esse slogan: trinta 
anos sem Clarice, porque estamos em 2007 e ela 
faleceu em 1977. Na verdade, nesses trinta anos, 
Clarice se tornou muito mais conhecida e estuda-
da no Brasil e internacionalmente. Dissertações 
e teses sobre sua obra se multiplicam, aspectos 
novos de seus textos são levantados e abordados, 
jornadas e Congressos a homenageiam. Sob esse 
aspecto, são trinta anos com Clarice. Esta Mesa-
Redonda é uma prova dessa presença. O Espaço 
de visitação no Museu da Língua Portuguesa – SP, 
que tem sido palmilhado por milhares de estu-
dantes de todos os graus de Ensino, também tes-
temunhou essa espécie de popularidade. Clarice 
já não é uma  escritora desconhecida, considera-
da um  monstro sagrado, um mito sobre quem se 
fez a pergunta: quem tem medo de Clarice Lis-
pector?,  como se perguntou antes a respeito de 
Virgínia Woolf.

Interessa-nos focalizar alguns aspectos filosófi-
cos da obra de Clarice Lispector, sem instrumen-

talizar seu texto aos objetivos metafísicos e sem 
instrumentalizar a filosofia ao texto clariceano.

Clarice negou qualquer influência de autores 
existencialistas sobre sua visão de mundo: Hei-
degger, Sartre e outros. Suas leituras foram sem-
pre muito dispersas. Seu marido era diplomata e 
ela lia o que encontrava nas embaixadas, sem ne-
nhum plano ou direcionamento. Mas seus textos 
estão pejados de questões existenciais e, desde 
menina, fez perguntas sobre o homem e sobre o 
mundo. 

Foi  Alfredo Bosi (33 ed., p. 423-6) quem escreveu 
ter Clarice construído uma metafísica empírica. 
Filosofando sobre o dia-a-dia, como uma mulher 
comum, que observa a realidade e a questiona, 
Clarice criou  uma visão do mundo. Jamais siste-
matizou idéias ou escreveu ensaios. Seus contos 
e romances, quando analisados, deixam emergir 
uma cosmovisão, estruturada literariamente, 
construída sobre paradoxos, oxímoros, antíteses, 
que expressam  filosofemas  existenciais.

reSumo

O artigo focaliza alguns aspectos filosóficos da obra de Clarice Lispector, sobre o dia-a-dia, como uma 

mulher comum, que observa a realidade e a questiona.
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Mesmo quando se lhe atribui uma  mística,trata-
se de uma mística profana,  que se confina nos 
limites da laicidade, da imanência, tendo como 
contorno a matéria do mundo. Já houve quem 
aproximasse Teresa D´Ávila e Clarice.

O religioso  de Teresa não as separa, só as distin-
gue. Há traços comuns, que caracterizam a mís-
tica, seja ela cristã, budista ou muçulmana. Mas 
não é isto que abordaremos aqui. Queremos su-
blinhar alguns eixos filosóficos dessa metafísica 
empírica,  embutida em textos clariceanos.

Um deles é o conceito de felicidade. Clarice não 
acredita na felicidade, como clima ou objetivo da 
vida. Por isso Joana mesma se pergunta: ser feliz 
é para se conseguir o quê (1969, p. 30). Os dias 
felizes, se prolongados ou multiplicados, saturam 
e se transformam em tédio, como domingos va-
zios.  Então isso era a felicidade (p. 23).  A felici-
dade será sempre clandestina,  escondida, tecida 
com o sofrimento, a angústia, a dificuldade de ser 
e de existir. Como a daquela menina do conto ho-
mônimo, que padeceu nas mãos da outra menina 
“perversa”, que decepcionava constantemente 
sua expectativa ansiosa de receber emprestado 
o livro as Reinações de Narizinho,  de Monteiro 
Lobato. A felicidade pode até desabrochar em 
êxtase,  como aconteceu com a menina do con-
to. Uma vez recebido o livro, tanto adiou e eco-
nomizou sua leitura para melhor saboreá-la, que, 
finalmente, não era mais uma menina com um li-
vro mas uma mulher com seu amante. (Lispector, 
1971, p.8)

Esse conceito de felicidade se relaciona muito 
com a concepção que Clarice tem da mulher, do 
casamento e da família.

A mulher é alguém, cujos sonhos e cuja identi-
dade se deixam aprisionar nos  laços de família 
e nas malhas do casamento. Existe sim uma fe-
licidade triste, de que a mulher usufrui no casa-
mento, mas à custa do sacrifício de si mesma. 
No conto Amor, Ana, na hora perigosa da tarde,  
quando tudo em casa estava ordenado e pronto, 
sentia invadi-la seus anseios maiores, sufocados 
para se enquadrar no casamento e ser a esposa 
e mãe de família exemplar. Visando a fugir deles 
saía para compras até aquele dia, em que o cego 
mascando chiclés a acordou para a visão  da sua 
identidade irremediavelmente perdida. 

Ana viu a vida pululando a seu redor e avaliou o 
quanto a desperdiçara, presa nas malhas de uma 
existência rotineira, como ficara presa entre a 
exuberância  podre de seiva, no Jardim Botânico.  
Talvez fosse tarde demais. Impossível renunciar 
ao certo, embora mesquinho, pelo incerto, imagi-
nado grande demais. Ana voltou ao contorno do 
lar,  ao marido e aos filhos assustados, ao jantar 
com os cunhados. E apagou a chama do dia. (cf. 
1998, p.29)

Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres  pa-
rece uma receita de aprendizagem do amor para 
terminar em happy-end, isto é, um final feliz. 

(...) depois que se é feliz o que acontece? O que 
vem depois?  (Lispector, 1980, p. 30).  Durará a 
felicidade para sempre? Que garantias oferece 
uma situação presente em relação à felicidade 
futura?

Lóri e Ulisses serão felizes para sempre? Ou tudo 
é tão precário e provisório, que não temos chão 
para nada, que seja  permanente? Aliás, a pre-
cariedade da existência, a angústia de buscar o 
caminho do próprio ser, o sofrimento da convi-
vência com os outros fazem parte do tecido da 
felicidade. O outro é sempre uma novidade, que 
pode nos decepcionar.

Em Uma aprendizagem, lê-se que Lóri aprende a 
ter uma espécie de confiança no sofrimento e em 
seus caminhos tantas vezes intoleráveis  (Lispec-
tor, 1988, p. 134).

O tema da morte integra-se nessa complexida-
de da condição humana, sem ser marcada pelo 
horror ou pelo desespero.  Em A hora da estre-
la,  antes de matar Macabéa, o narrador Rodrigo 
S.M. hesita,  levanta muitas dúvidas, pois matan-
do sua personagem, encerra a narrativa e morre 
também com ele como narrador. Indaga-se: tam-
bém eu tenho de morrer? Todos nós, responde o 
leitor. Mas,  por enquanto, é tempo de morangos 
(cf.HE, 1977).

Morrer, para Clarice, significava deixar de escre-
ver, ou o tempo em que não estava escrevendo. 
Diz o narrador de Água Viva: agora vou morrer 
um pouco,  isto é, vou fazer outras coisas, cuidar 
da casa e tudo quanto faz uma mulher comum (cf 
AV, 1973).

Haverá uma instante, em que acontecerá a minha 
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morte. Assim como  o instante em que o pneu do 
carro toca o chão, depois não toca, depois toca 
novamente. Será a minha  hora da estrela,  serei 
Marilyn Monroe,  como Macabéa, estendida na 
calçada, cercada de gente e de luzes. Terei per-
corrido a minha  via crucis, vivido as agruras da 
minha paixão e as epifanias  de minha clandesti-
na felicidade.

Em A paixão segundo GH esse percurso exis-
tencial, vem marcado por uma experiência de 
êxtase, ou  de contato com Deus. Eis um tema, 
que percorre a ficção clariceana. Sem nomeá-lo, 
muitas vezes, essa marca do Absoluto, misturada 
à rotina de cada dia, pela inquietação, pela ânsia 
de compreender o sentido de estar-no-mundo e 
respirar (cf. PSGH, 1972).

Em A paixão,  Deus identifica-se com a matéria 
primeira do mundo, concretamente presente 
na massa da barata, inseto que atravessou os 
tempos, trazendo em si, modificada, aquela 
matéria original.

Ao comer da massa da barata, GH comunga com 
Deus, participando de sua essência. Daí o arrefe-
cimento dos sentidos, o desmaio, o êxtase. Sem 
nada de sobrenatural, de além de fenômenos 
extraordinários. Por isso, se fala de uma mística 
profana (cf. Lima, 1966).

Para atingi-la, G.H. teve de perder a 3ª perna, isto 
é, a subjetivação, essa camada humana de pen-
samento, emoções, sentimentos, que o animal 
não desenvolveu e, por isso, está mais perto do 
Deus imanente.

Esta é uma perspectiva. Mas há outras que pare-
cem contraditórias, como quando diz:

Sou um objeto querido por Deus (...)  E quanto 
mais espírito tiver o objeto humano mais Deus se 
satisfaz ( apud Borelli, v. p. 61-62).
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leira.  São Paulo: Cultrix, 1970.
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Vozes, 1966.
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Janeiro: José Olympio, 1977.
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Artenova, 1973.
LISPECTOR, Clarice. Perto do coração selvagem, 
3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Sabiá, 1969.
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ed., Rio de Janeiro: Sabiá, 1972.
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referêncIaS

Há muitos outros temas existenciais que podiam 
ser rastreados na ficção clariceana: o olhar, a de-
sagregação do eu, o grotesco, a náusea, a solidão, 
a violência nas relações humanas.

Fica para outra vez. Só temos uma vida e os mo-
rangos não esperam.
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lIteratura e fIloSofIa: leItura De textoS De temátIca 
exIStencIal

eDuIno joSé De maceDo orIone

A reflexão acerca da existência sempre esteve presente em todos os momentos da reflexão filosófica 

e da produção poética do Ocidente, desde a Antigüidade, ainda que os termos “existencial” e “exis-

tencialismo” só tenham surgido na modernidade, para referir-se a uma vertente do pensamento que 

ganha corpo, a partir de Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche.  O presente estudo (que orientou 

uma oficina de leitura de textos) pretende rastrear, ainda que de modo breve, alguns momentos dessa 

reflexão e de sua manifestação na filosofia e na literatura. Os textos analisados vão desde os fragmen-

tos de Heráclito (século V a.C.) até a obra da poeta contemporânea brasileira Orides Fontela.

reSumo

Talvez não seja incorreto pensar que o primeiro 
momento em que a filosofia e a poesia se encon-
traram para falar acerca da existência humana 
tenha sido nos textos de Heráclito, considerado o 
mais importante dos pré-socráticos, e que viveu 
no século V ac.  Como se sabe, o pensamento des-
se filósofo chegou até nós sob a forma de aforis-
mos, vazados em linguagem poética, e dos quais 
o que se tornou mais conhecido é aquele que diz:  
“No mesmo rio, entramos e não entramos, somos 
e não somos” (HERÁCLITO, 1989, p. 56), e que 
popularmente ganhou a seguinte formulação:  
nenhum homem se banha duas vezes no mesmo 
rio.  Ainda que Heráclito, como os demais filóso-
fos do período anterior a Platão, tenha sido basi-
camente um investigador da natureza (da physis) 
e não um investigador das ações humanas (pois a 
ética surgiu apenas com Sócrates), o que se pode 
notar é que, ao falar da physis, Heráclito também 
reflete acerca da vida do homem, enquanto um 
ser da natureza.  Sabe-se também que Herácli-
to é o filósofo do fluxo universal, pois foi ele que 
mostrou que tudo no mundo deve ser visto sob 
a perspectiva do mobilismo eterno da natureza, 
o qual está lindamente representado na imagem 
metafórica do rio que nunca para, que sempre 
e sempre flui.  Contudo, não é apenas o rio que 
passa:  o homem também passa – assim como 

tudo.  Todos os seres da natureza são passagens.  
Em termos filosóficos:  não existe “ser”, apenas 
“devir”.  Nada na natureza “é”; nela, tudo “vem-a-
ser”.  Isso nos faz encarar de frente a perspectiva 
da morte como sendo o horizonte final de todos 
os seres.  O homem, os animas, as flores, os pla-
netas, o sol e as estrelas – todos morreremos.  Po-
rém, a natureza – ela – sempre  existirá.

Esta última idéia é retomada pelo filósofo francês 
contemporâneo Marcel Conche, em vários de 
seus textos, mas especialmente em seu belíssi-
mo livro Presença da natureza, de 2001.  Aliás, 
essa retomada de Heráclito por Conche nos aju-
da a compreender a impressionante atualidade 
do pensamento desse filósofo pré-socrático, tão 
distante de nós historicamente, bem como ser-
ve para nos fazer ver que as reflexões acerca da 
existência humana possuem uma tal perenidade, 
que faz com que elas, ainda que históricas, sejam 
quase que atemporais.  E isso por um motivo sim-
ples:  aquilo que, a partir do período helenístico 
(do século III ac ao século II dc), recebeu o nome 
de “condição humana” (noção filosófica que será 
retomada por Montaigne no humanismo do sé-
culo XVI), é algo que sabemos ser definidor da 
vida humana – e esta nunca muda; o que varia 
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são apenas as diversas sensibilidades históricas 
que fazem com que o homem se compreenda 
de tal ou tal maneira de acordo com cada perío-
do histórico.  Ora, Marcel Conche, retornando a 
Heráclito, e inserindo-se numa linhagem de filó-
sofos que chamaríamos de “trágicos” (Heráclito, 
Montaigne, Nietzsche, Cioran...), constata que a 
descoberta feita por Heráclito de que tudo na na-
tureza é mudança constante, resulta daquilo que 
Conche chama de “evidência”, e que nos leva a 
perceber que o entendimento da natureza equi-
vale à descoberta da morte, como algo a que to-
dos os seres estão destinados.  Como diz Marcel 
Conche, à luz de Heráclito:  todas as coisas estão 
“no” rio, mas o rio não está “no” rio (CONCHE, 
2001, p. 260).  Quer dizer:  na natureza, tudo pas-
sa; mas a natureza nunca passa (lembrando que 
“natureza” não quer dizer espaço ecológico, mas 
sim o universo como um todo).

Assim sendo, constatamos que, com Heráclito, 
o Ocidente inaugura um caminho de reflexão 
acerca do mundo e da vida, o qual vê a natureza 
como sendo o todo do universo, e que, portanto, 
não pensa uma “sobrenatureza”, da qual se falará 
apenas a partir de Platão (século IV ac).  Ora, pen-
sar a natureza é pensar a finitude humana, pois o 
homem, como tudo, está “no” rio. Mas pensar a 
sobrenatureza é pensar a infinitude humana, cer-
tamente não em termos físicos, mas em metafísi-
cos.  É o que faz a tradição platônico-cristã, que 
se solidifica, a partir das obras de Platão e Santo 
Agostinho (século IV dc), e que pensa o homem 
como um ser de raiz sobrenatural, e cuja imor-
talidade é garantida pela alma, que, ao contrário 
do corpo, escapa do “rio”, pois ela não é um ser 
deste mundo (segundo Platão).

Temos, então, no Ocidente, duas linhas de pen-
samento bastante opostas, e que pensam a exis-
tência humana em termos muito distintos.  Há o 
pensamento “trágico”, que vem de Heráclito a 
Marcel Conche, e que pensa a existência huma-
na como finita (e que vê nessa mesma finitude 
e brevidade da vida algo que faz dela o que pode 
haver de mais precioso – porque único e irrepe-
tível).  É essa forma de entender o homem que 
também está presente em um autor posterior a 
Platão, que é Sêneca, cuja obra filosófica se ocu-
pa basicamente em pensar a vida humana como 
irremediavelmente finita, e cuja finitude, uma vez 
aceita e assumida, redireciona as ações humanas 
como um todo para o caminho do bem moral – o 

que equivale à felicidade (“eudaimonia”) para os 
antigos.  Mas há também uma outra linha de pen-
samento (a única, aliás, que se popularizou), que 
defende a idéia de que, além da natureza, existe 
uma sobrenatureza, e o homem participa finita-
mente de uma e infinitamente de outra.  Além 
desse mundo há outro; e o homem, além de corpo 
mortal, possui uma alma imortal (ou ressuscitará 
em corpo e alma, segundo a vertente cristã desse 
pensamento).

Contudo, para o que nos interessa mais de perto 
aqui, parece que a modernidade tende a se apro-
ximar mais da linhagem de pensamento “trá-
gico”, e isso pode ser percebido nos momentos 
em que poetas e filósofos se dedicam a refletir 
acerca da condição humana.  Os nomes de vá-
rios poetas poderiam ser lembrados aqui, mas 
basta mencionarmos o de Orides Fontela, poeta 
brasileira contemporânea, cuja obra é marcada 
por uma reflexão muito aguda sobre a existência 
humana, vazada numa linguagem que combina 
fatalismo e aceitação.  Não há lugar para lamento 
nessa poesia, mas sim para uma compreensão lú-
cida da vida.  Basta, para concluir esta nossa bre-
ve análise das relações entre poesia e existência, 
citar um dos brevíssimos poemas de Orides, cujo 
teor e cuja forma aforismática estabelecem um 
diálogo da poeta com Heráclito, certamente lido 
por ela à luz de toda a tradição moralista, que vai 
de Sêneca a Montaigne e Pascal.  Eis o poema:  “A 
vida é que nos tem :  nada mais/temos” (FON-
TELA, 1996, p. 72).  É o suficiente para começar 
a filosofar! 
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monteIro lobato e o meIo ambIente

ShIrley cabarIte

O envolvimento de Monteiro Lobato com questões sanitaristas, leva-o a escrever Jeca Tatuzinho, car-

tilha para disseminar hábitos mais saudáveis, como andar calçado e lavar as mãos. Nesta, o escritor 

faz apologia da Erva-de-Santa-Maria, como vermífugo eficiente no combate à ancilostomose. Temos, 

então, um Lobato que defende a medicina caseira e popular e que a passa para a indústria farmacêuti-

ca. Amigo do farmacêutico Cândido de Fontoura adapta a mesma história, transformando-a em alma-

naque da indústria Fontoura. A figura do Jeca Tatuzinho vende  Biotônico, Maleitosan e Ankilostomina

reSumo

Costumo iniciar meus artigos que retomam o 
discurso do escritor Monteiro Lobato, fazendo 
uso de suas próprias palavras ao se referir ao li-
vro de poesia de Nho Bento que prefacia: “Mexer 
nas idéias dele é como mexer num formiguei-
ro cheio de saúvas. Quanto mais se mexe, mais 
saúvas saem.”Lobato opina sobre questões de 
várias ordens, como se sabe. Algumas vezes é 
feliz em suas assertivas; outras, peca por falta de 
conhecimento científico. Mete-se com a forma 
com que o governo conduz a economia. Defende 
a importância da exploração do petróleo, critica 
o sistema educacional brasileiro, envolve-se com 
problemas de saúde pública e até trata de temas 
complexos como conceito de língua e de gramá-
tica.  O meio ambiente certamente não poderia 
escapar ao olhar do escritor. 

Volta-se para o azoto, como uma solução para a 
lavoura; denuncia com fúria a queimada. Denun-
cia ainda as endemias que assolam o brasileiro 
pobre, resultado do descaso governamental. Ao 
mesmo tempo em que se lança furiosamente 

contra o Jeca Tatu (assim denomina o caboclo 
expulso de sua terra) ao tratar das queimadas 
como forma de plantio,  defende-o do abandono 
com que é tratado pelo governo.  Mais tarde se 
arrepende.

No conto publicado em seu livro “Urupês”(1918), 
antes, em 1914, no jornal “O Estado de São Paulo”, 
Lobato investe contra o caboclo, ao afirmar que 

A serra da Mantiqueira ardeu como ardem al-
deias na Europa, e é hoje um cinzeiro imenso, 
entremeado aqui e acolá, de manchas de ver-
dura – as restingas úmidas, as grotas frias, as 
nesgas salvas a tempo pela cautela dos acei-
ros. Tudo mais é crepe negro.

À hora em que escrevemos, fins de outubro, 
chove. Mas que chuva caínha! Que miséria 
d’água! Enquanto caem do céu pingos homeo-
páticos, medidos a conta-gotas, o fogo, amor-
tecido mas não dominado, amoita-se insidioso 
nas piúcas1 , a fumegar imperceptivelmente, 
pronto para rebentar em chamas mal se lim-
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pe  o céu e o sol lhe dê a mão.(...) Preocupa à 
nossa gente civilizada o conhecer em quanto 
fica na Europa por dia, em francos e cêntimos, 
um soldado em guerra; mas ninguém cuida de 
calcular os prejuízos de toda sorte advindos de 
uma assombrosa queima destas.

As velhas camadas de humus destruídas; 
os sais preciosos que, breve, as enxurradas 
deitarão fora, rio abaixo, via oceano; o reju-
venescimento florestal do solo paralisado e 
retrogradado; a destruição das aves silvestres 
e o possível advento de pragas insetiformes; a 
alteração para piora do clima com a agravação 
crescente das secas; os vedos e aramados per-
didos; o gado morto ou depreciado pela falta 
de pastos; as cento e uma particularidades que 
dizem respeito a esta ou aquela zona e, dentro 
delas, a esta ou aquela “situação” agrícola.

Isto, bem somado, daria algarismos de apavo-
rar; infelizmente no Brasil subtrai-se; somar 
ninguém soma. (.....)

Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, 
espécie de homem baldio, seminômade, 
inadaptável à civilização, mas que vive à bei-
ra dela na penumbra das zonas fronteiriças. À 
medida que o progresso vem chegando com 
a via férrea, o italiano, o arado, a valorização 
da propriedade, vai ele refugindo em silêncio, 
com o seu cachorro, o seu pilão, a picapau2  e 
o isqueiro, de modo a sempre conservar-se 
fronteiriço, mudo e sorna. Encoscorado numa 
rotina de pedra, recua para não adaptar-se.[...] 
Quem foi o incendiário? Donde partiu o fogo?

Indaga-se, descobre-se o Nero: é um urumbe-
va qualquer, de barba rala, amoitado num litro3  
de terra litigiosa.

E agora? Que fazer? Processá-lo?

Não há recurso legal contra ele. A única pena 
possível, barata, fácil e já estabelecida como 
praxe, é “tocá-lo”.

Curioso este preceito:  ao caboclo, toca-se”. 

Toca-se, como se toca um cachorro importuno, 
ou uma galinha que vareja pela sala. E tão afei-
to anda ele a isso, que é comum ouvi-lo dizer: 
“Se eu fizer tal coisa o senhor não me toca?”

Justiça sumária – que não pune, entretanto, 
dado o nomadismo do paciente.

Enquanto a mata arde, o caboclo regala-se.

-   Êta fogo bonito! (...) Quando se exaure a ter-
ra, o agregado muda de sítio. No lugar fica a 
tapera e o sapezeiro. Um ano que passe e só 
este atestará a sua estada ali; o mais se apaga 
como por encanto. A terra reabsorve os frá-
geis materiais da choça e, como nem sequer 
uma laranjeira ele plantou, nada mais lembra 
a passagem por ali do Manoel Peroba, do Chi-
co Marimbondo, do Jeca Tatu ou outros sons 
ignaros, de dolorosa memória para a natureza 
circunvizinha.”

No livro “Idéias de Jeca Tatu”, Monteiro Lobato 
defende a importância da descoberta do azoto 
para a adubação na agricultura.  

Quando o roceiro, recolhido o milho, deixa a 
palha em pousio por alguns anos, em obediên-
cia à rotina que lhe ensinou o pai, e a este o avô, 
está praticando a mais sábia das adubações. O 
rebrotar da capoeira e o acamar das folhas ma-
duras em lenta decomposição num ambiente 
de umidade sombria, determina um estado de 
solo muito propício à proliferação dum micro-
organismo dotado de preciosa faculdade de 
fixar o azoto da atmosfera em nódulos, como 
verrugas, esparsos pelas raízes das plantas. 
Isto sabe-se hoje, embora a prática do pousio 
seja imemorial na história da agricultura. Por 
que e como se fertiliza a terra com o repouso? 
Competia ao laboratório decifrar o segredo – e 
só agora o faz [...]. Bottomley fecha um ciclo de 
investigações iniciado pelo professor Thomp-
son, o qual conseguiu captar da corrente elé-
trica  azoto do ar atmosférico. Nem sempre as 
soluções científicas são também comerciais. A 
de Thompson, por onerosa, está por enquanto 
nos domínios do laboratório apenas. Mas a so-
lução de Bottomley parece tudo atender às mil 
maravilhas.Em vez de adubar o solo, processo 
lento, pesado e caro, basta inocular a semen-
te com o vírus da fertilidade. Caída na terra a 
semente contaminada pela bactéria, germina-
rá em meio duma cultura microbiana de vulto 
progressivo, e promotora da assimilação doa 
zoto do ar em quantidade propícia à plena exu-
berância da planta.“

Artigos publicados no Jornal “O Estado de São 
Paulo” denunciam a precariedade da saúde da 
população rural. Observe-se um trecho de um 
desses artigos:

De par com três flagelos endêmicos, a opila-
ção, a malária e a moléstia de Chagas, uma  
só das quais bastava para derrancar o país, a 
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lepra campeia infrene, a sífilis alarga os seus 
domínios, a tuberculose avulta cada vez mais e 
a leishmaniose, essa horrenda úlcera de Bauru 
ou ferida brava, deforma milhares de criatu-
ras. ( O problema vital. Ed. Brasiliense, 1956. 
p.253) 

O envolvimento de Monteiro Lobato com ques-
tões sanitaristas, leva-o a escrever Jeca Tatuzinho, 
cartilha para disseminar hábitos mais saudáveis, 
como andar calçado e lavar as mãos. Nesta, o es-
critor faz apologia da Erva-de-Santa-Maria, como 
vermífugo eficiente no combate à ancilostomose. 
Temos, então, um Lobato que defende a medicina 
caseira e popular e que a passa para a indústria 
farmacêutica. Amigo do farmacêutico Cândido 
de Fontoura adapta a mesma história, transfor-
mando-a em almanaque da indústria Fontoura. A 
figura do Jeca Tatuzinho vende  Biotônico, Malei-
tosan e Ankilostomina
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Logo, não parece exagero afirmar que, ao tratar-
mos de qualquer tema relacionado a qualquer 
área de conhecimento, sempre é possível lançar 
mão das idéias do escritor. E, antes de criticá-lo é 
sempre bom não se esquecer de inseri-lo no seu 
momento histórico, social e cultural.


