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ABSTRACT: This work focuses, in the universe of Monteiro Lobato’s Sítio do Picapau 
Amarelo, th e chara cter E mília, that was consid ered a  little fool, and serves for  
amusing or borrowing her partners , with a critical role, that is like the buffoon, who, 
since Antiquity, lived  in the courts and  moves  in the world wide literature.  
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0. Introdu ção 
É sabido que, na obra in fanto-juv enil de Monteiro Lob ato, há u m variado 

inventário de temas, pensamentos, fenô menos e personagens emprestados tanto ao 
universo real como ao i maginário. 

É fato , ainda,que tais obj etos, interessados ao  leitor adulto ou infanto-juvenil, 
são abordados de modo peculiar, tendo como mola mestra uma espontaneidade colorida 
de certa dose de hu mor, ironia e sátira, tratados em linguagem leve, simples e prazerosa, 
quando co mp arados aos  escritos contemporâneos  à produção do  es critor. 

De u m modo  geral, temos p ersonag ens e temas  que, vestidos à ficção, 
parodiam figuras vividas em diversos tempos e espaços da vida real, representando a 
comédia humana em perspectivas que oscilam entre u m visível pessimis mo , uma visão 
crítica, u ma velad a esp erança ali mentada pelo ideal d e transgressão e libertação , para a 
evolução  da espécie. 

Dentre os elementos emergentes do universo do Sítio do Picapau A marelo, que 
constituem u ma t eia de seres metamorfoseados – pessoas e tipos animalizados ou 
coisificados e objetos inani mados que se hu manizam –  aparece E mília, a bon eca de 
pano que vai virando gente à medida que s e envolve n a fecunda trama iniciad a pela 
menina do nariz arrebitado . 

E mília, que aparentemente seria um brinquedo particular d e N arizinho , ganha 
vida, esp aço e status relevante no Sítio, universo supervisionado po r Don a Benta, a 
personi ficação encantadora da avó de nossos sonhos . De bon eca a g ente, de g ente a 
gentinha,é ela qu em embala nosso sonho d e levar a vida ao faz-de-conta, mas ainda 
quem sacode nosso espírito, para despertar-nos do sono da obediência incondicional, da 
aco modação e do  con formis mo . 

Parece contraditória a comp anheira de Narizinho, mas é verdadeiramente quem 
melhor representa o ser hu mano, já que reún e caract erísticas das mais divers as e muitas 
vezes  antitéticas, conforme as circunstâncias em que se (nos) envolve. 

Desde sua constituição física – boneca de pano , mas que fala, pensa,escreve, 
come e dorme e tem senti mentos e não morre – E mília extrapol a os li mites entre o 
brinquedo e o ser humano , facilitando a integralização de ambos, ao passo que tematiza 
lúcida e ludicamente co mpo rtamentos, idéias  e atitudes do  universo  humano. 
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A personagem contestado ra e irrev erent e, qu e, para sobreviver a pequ enos e 

grandes con flitos, perambula entre a trav essura, o atrevi mento, a insolência e a 
malcriação, ultrapassa em certos mo mentos do mundo da malandragem para o reino da 
“ corte”, em que ganha esp aço autorizado e legiti mamente protegido  e respeitado. 

É assi m que é vista a boneca do Sítio, pelo vi és da person alidade às vezes 
satírica, irônica e crítica n ela transplantad a pelo criador, cuja biografia revela identidade 
e cu mplicidad e entre ambos. 

Fatos dessa caract erização , ap resentados na trama que envolve décad as de 
leitores seletos, s erão aqui co ment ados, na inten ção de mostrar as semelh anças entre 
E mília e o bobo d a co rte, personagem real da Antiguidade, cuja função era entreter os 
reis e grandes senhores, tipo o ficial mente design ado para o exercí cio da comicidad e, 
que foi eternizado  na literatura d e Vi ctor Hugo  e Giusepp e Verdi, entre outros . 

 
1. U m bo m paralelo 
Tanto o bobo quanto Emília apresentam motivos para efeito de riso, no aspecto 

físico , nos gestos e no caráter. A naturalidade, a desenvoltura e a si mplicidade são 
outros recursos p ara facilitar  o riso, presentes  tanto em um como em outro.  

O fator de teatralização, fund amental no bobo, é encontrado em E mília, a 
começar no seu papel soci al, que é o de s er boneca inicial mente design ada para entreter 
Narizinho, su a dona. Sua constituição física grotes ca, tradu zida em feiúra e 
desajeitamento, assemelha-se à do bobo – figura de aspecto ridículo – por u m corpo 
feito de trapo velho, de u ma saia de tia Nastáci a, recheado co m macela, de pernas 
comp ridas e finas e co m olhos de retrós.  

O caráter grotesco  na aparência de ambos (E mília e o bobo) é objeto  de riso, 
como explicam teó ricos, seguido res de Aristóteles, p elo fato de haver identidade entre o 
cômico e o dis forme. Os defeitos, t anto físicos co mo  de caráter, são motivos de 
comicid ade, em razão  de “ contrariarem noss as noçõ es de harmoni a e de proporção , as 
quais são racionais do ponto de vista das leis gerais da natureza” (p. 64-5). Ético ou não, 
tal recurso é amplamente utilizado para efeito de riso, até hoje, haja vista a demanda de 
personag ens ridículas e pobres , figurando em prog ramas hu morísticos e de auditório, na 
televisão, cujo destinatário vis ado é, em regra, o d as cl asses popul ares. 

E m E mília, tal aspecto ganha especi al relevo , quando se obs erva qu e a 
personag em t em os olhos saltados e arrebentados, em mo mentos de grand e fú ria, ou 
quando é arrastad a pela traíra, que deveria pescar para Narizinho: nessa oportunidad e, é 
dependurada no varal para secar ao sol, antes que a macel a inche e transbord e os limites 
do corpo , nu m acid ente tanto trágico qu anto irremediáv el.  

Não menos engraçada é a descrição tendenciosa que a boneca faz de si mes ma, 
falando ao Vis conde sobre u m seu defeito físico: 

 
– Meus pés eram  abertos para fora, como pés de caixeirinho de venda.  

 
E continua, fazendo menção ao defeito d e profiss ão, obj eto de ridiculari zação 

comu m, para efeito de riso: 
 

– Sabe, Visconde, por que eles têm os pés abertos para fora?  
– Há de ser da raça, respondeu o Visconde. 
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– Raça nada. É o hábito de ficarem desde m uito crianças grudados ao balcão, 
e acabam  ficando com  os pés abertos para fora.  

 
E co mpleta: 
 

– Eu era assim . Depois fui melhorando. Hoje piso para dentro.” (Viagem ao 
céu, p. 10) 

 
A presença cênica de E mília, no reino do Picap au A marelo, é dinamizada por 

meio de gestos e expressões co rporais, que revelam – con forme exijam as circunstâncias 
– a espontaneidade, o espírito irreverente, a falta de estirp e: as  piscad as, co mo código 
secreto de co municação , a postura tesa, o dedo em riste ou as mãos na cintura, o franzir  
a testinha, o dar de o mb ros, as cuspid as e a língua como marca fundamental da 
malcriação. 

Para incrementar a teatralização, d a famos a “torneirinha de asneiras” jorram 
idéias, defini ções e conceitos inusitados, que fi cam entre a estupidez e a inteligência 
crítica, pois quase nunca permitem distinguir-se frutos de u ma ou de outra, dada a 
man eira diferente de a boneca dizer e encarar as coisas . Isso nos transporta para o 
campo das idéias antagôni cas, fazendo-nos reconhecer que Emília é antitética, mais que 
asneirent a, co mo o  próprio  ser humano, n ão raro  traído po r suas próp rias inco erências . 

O bobo, segundo N eves (1970 , p. 38 ), “ é um fei xe de paradoxos”. Seu pap el é 
divertir. Parece u m louco , faz gracejos com coisas sérias e cons agrad as. É controlado 
pela autoridad e, mas a manipula. Tem o dev er da jocosid ade e ninguém lhe pod e tirar a 
possibilidade do exercí cio para o qu al foi designado. 

O co mportamento antitético d e Emília contraria até mes mo  a s eried ade e a 
satisfação  alcançada p elos ouvintes, nos s erões de Dona Bent a. Qu ando da informação 
da boa mestra de qu e as nuv ens to mam vári as formas, con forme a temperatura e os 
movi mentos do ar, a bonequinha interfere, o ferecendo contribuição  pouco adequ ada: 

 
– Isso é verdade. Já vi nuvens com forma de cam elo, de castelo, de gigantes, 
de bruxas... (Serões de Dona Benta, p. 65) 

 
Outro mo mento em que é evidente a intenção d e degradar as aulas de Dona 

Benta é quando esta anuncia o tema da aula do mo mento: “ as qualidades da água: a 
potável e a salobra”. E mília arrisca:  

 
– Água potável não é água do pote? (Serões de Dona Benta, p. 32) 

 
Percebendo algumas deixas da comunicação ou se traindo pela ignorân cia de 

outras, E mília constant emente produz efeito de comi cidad e, tendo em vista elementos 
ou fatos lingüísticos dos diversos universos, co m que constrói u m trocadilho, u ma 
tirada, u m parado xo, u ma ironia. 

U m exemplo gracioso e aparentemente absurdo é quando a bon eca, gabola por 
sua coleção de “belongues” guardados n a can astra, anuncia: 

 
–  Só  falta um  fio de cabelo de um homem  totalmente careca. (p. Memórias 
da Emília, p. 48) 
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Os “ erros” de língua, segundo Propp (1992, p. 129), “ podem ser cô mi cos, 

quando desnudam um defeito do pensamento ou quando o indivíduo expõe a grosseria e 
a falta de cultura”. A insistênci a em no mear o “Circo d e Escavalinho”, con forme a 
vontade da “ botadeira de nomes” do Sítio, ilustra o caso d e dizer coisas absurdas e 
realizar ações insensatas, por conta d e u m erro de operações mentais, muito comu m nas 
crianças, e que provo ca riso nos adultos. Afinal,  “a língua não é cô mi ca por si só, mas 
constitui um arsen al muito rico de instrumentos de comicidad e e zo mbaria”, obs erva 
Propp (1992, p. 119-120). 

O conhecido hábito de E mília “meter o bedelho ” nas coisas i mport antes e 
sérias fica evidenciado sobretudo nas suas interv ençõ es revolucionári as nas suas 
exp eriên cias de Reformas na N atureza e no País da Gramática. Entretanto, s eu papel de 
“ rainha da asneirice”, como a chama Nari zinho, tem participação g arantido em todas as 
histórias que co mpõ em as aventu ras do Sítio do Picapau Amarelo, v ariando em 
nuanças , con forme o ambiente e a temática abordados . 

E m História das invenções, qu ando Dona Bent a fal a sobre as utilidades das 
mãos , temos como exemplo d as interrupções jocosas  de Emília, o trecho em que a 
boneca satiriza a p articipação entusiasmada de Pedrinho, que diz:  

 
– Quando a gente quer apanhar lá do alto, pega duma vara e aum enta o 
alcance das m ãos. Para tomar banho, para coçar as costas, para arrancar 
espinhos, para fazer um desenho... 
–  Para tirar ouro do nariz – acrescenta Em ília. (p. 126) 
 

E m outro mo mento, quando Dona Benta distingue os seres vivos e fala das  
“ espécies que vivem na águ a”,  Emília corre a dar os exemplos: 

 
 – Os navios, as fragatas, os bergantins, as faluas, as galeras, os brigues de 

piratas... (História das invenções, p. 25) 
 
Quando a benevolent e avó explica o pro cesso d e preparação  e cons erva das 

azeitonas , Emília asneira: 
 

– Sempre pensei que nasciam dentro da lata! (p. 38) 
 
Nas lições sobre os instru mentos que au xiliam no trabalho do ho mem, Dona 

Benta cita as  grand es escav adeiras, que, segundo  el a, são “ filhas  da enxad a”. E instiga: 
 

– E as dragas? Sabem  o que são? 
– Dragas eu sei! –  disse Emília. – São as irmãs das drogas! (História das 
invenções, p. 123) 
 

E m História do mundo para crianças (p . 23), após ouvir de Dona Bent a que, 
entre os judeus, “ Samuel ungiu Saul e trans formou-o em rei ”, E mília tent a ungir Rabicó 
com azeite doce, to mado à cozinha de Tia Nastácia, p ara que “ depois de ungido, ele se 
torne menos guloso”, argu menta. Decidida mes mo a atrapalhar a história d a avó  sobre 
os persas , na mes ma obra (p. 40), quando Dona Benta co menta a i mportân cia d e todos 
saberem que “ os persas daquele tempo eram governados por um g rand e rei, de no me 
Ciro”, a bonequinha co mpleta: 
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–  Casado com  a Rainha Cera, filha da Princesa Sara, neto do Im perador 
Sura. 

 
Gracejos não  faltam ainda, quando d a fala de Dona Benta sobre a constru ção 

de Bagdá, na mes ma História do mundo para crianças (p . 94). Antecipando-se com as 
lembranças das  histórias d as Mil e U ma Noites, E mília esculhamba: 

 
–  Viva Bagdá! Quando eu crescer é onde vou m orar. Hei de ter um  tapetinho 
mágico para voar daqui pra ali, dali pra lá, de lá pra ló, de ló pra lu... 

 
E m o casião em qu e Pedrinho acab ara de escl arecer u ma con fusão entre a lira 

da Constelação d e Lira e a lira, moeda italiana, o  menino elucida: 
 

–  Os poetas até hoje falam  muito em  lira. Eles vivem   “tangendo” a lira.... 
 
E mília dispara: 
 

–  E não se pode dizer “tocando a lira”? 
–  Não, responde Pedrinho. – A lira tange-se, não se toca. Tocar é para sino, 
viola ou piano 
–  E para frango tam bém  – acrescentou Em ília. – Tia Nastácia vive tocando 
os frangos que entram  na cozinha. (Viagem ao céu, p. 47) 

 
Entre outros exemplos em que a boneca de pano participa com graça, por conta 

de suas asneirices, temos – em Viagem ao  céu – o  con ceito dado por E mília a Tia 
Nastácia, de que o dragão qu e São Jo rge co mb ate n a lua é “ mestiço de l agarto co m 
fl echa d e índio”, porque “ tem a língua e o rabo em ponta de flecha”. (Viagem ao céu, p. 
70). 

Das idéias rev eladas po r E mília acerca das coisas do mundo, não b astasse d ar 
ao Burro Fal ante o no me de Conselheiro (cf. Viag em ao céu), E mília define  filósofo de 
modo satírico e cari cato: 

 
– É um  bicho suj inho, caspento, que diz coisas elevadas que os outros julgam 
que entendem e ficam  de olho parado, pensando, pensando...” (Memórias da 
Emília, p. 11). 

 
Para a boneca de p ano, “ mas língua de trapo”, verd ade é uma “ mentira bem 

pregada” (Memórias da Emília, p . 8). Além disso, como exemplo sutil da ironi a da 
personag em, temos o  conceito que passa p ara o Anjinho d a as a queb rad a, d e qu e a 
“língua é a desgraça dos  ho mens na terra” (Memórias da E mília, p . 13). 

Enfi m, s eriam muitos os exemplos em qu e E mília, a personag em g raciosa, mas 
irritante, do Sítio do Picapau A marelo, recup era por certo traço de sua personalidade 
multifacetada a figura do bobo, que n ada mais é que u ma repres entação do espírito 
humano , relativament e controlável p elas l eis que reg em seu  comport amento em 
sociedade. 

 
2. Conclusão 
Chamar a Emília “ bobinha” não é atitude aleatória, tampouco preconceituosa. 

Parece coincidên cia demais serem ambos, ela e o bobo da corte, criaturas aparentemente 
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“ aberrantes, mas que dizem verdad es de man eiras gratuitas e graciosas e que são , por si 
mes mas , dignas de riso e repulsa” (NEVE S, 1970, p. 38). 

Tais características, pres entes tanto em u m co mo no outro, não desquali fi cam a 
comicid ade co mo algo insano e pueril, ao contrário, vêem n ela um recurso de valo r para 
afrontar e desnudar leis tradicionais, tidas co mo verdades  de maior valor. 

Como o bobo , Emília não é uma figura s ensata, prudente, n ão pensa e não ag e 
como  os outros. “ Representa u m co mportamento  antitético e p ermitido , co m maior ou 
meno r boa vontad e”. O bobo “ é um parado xo controlado , que, paradoxal mente, 
manipula, também el e, uma área de controle”. “ A própria corte lhe atribui o dever da 
jocosidade, logo, u m de s eus integrantes não  pode i mpunement e fechar a possibilidade 
de exercício d a cruel co mi cidad e do  bufão  que o rei escolheu” (NE VES, 1970, p. 38).  

E mília pensa, fala e age a seu modo, sem li mites. Mes mo que se mostre 
intransigente, tem no ambient e liberal do Sítio, relativamente controlado po r Dona 
Benta, a condição para a realização d e sua vontade. Manipula à medida qu e to ma 
iniciativas para cada aventura e soluciona problemas, ainda qu e tenha de escapulir  
através do famoso faz-d e-conta ou da magia do pó de pirli mpi mpim. Permitida 
geral mente pelo g rupo, mes mo  que eventual ment e ch amad a à aten ção por Don a Benta 
ou castigada por u m “ peteleco” de Pedrinho ou pelos beliscões de Narizinho, Emília não 
se intimida e segue seu destino de “Independênci a ou Morte”, fazendo obs ervações 
sobre coisas da realidade, exercendo muitas vezes u m “ poder heurístico e de eficácia 
crítica”, tal qu al o bobo, que, com os seus  chistes, nos  faz rir porque nos  rev ela  – 
“ ampliando ou di minuindo caract erísticas do real –  algu ma coisa de modo fabuloso, 
surpreend ente, inesperado ” (NE VE S, 1970, p. 36). 

 
RESUMO: Esta comunicação focaliza, no universo do Sítio do Picapau Amarelo, a 
figura de Emília, considerada asneirenta  ou bobinha. Ela serve para divertir ou irritar o 
interlocutor e tem u ma função crítica que se assemelha à do bobo, qu e, d esde a 
Antigüidade, viv e nas cortes e povo a a literatura univers al.  
 

PALAVRAS-CHA VE: Literatura infanto-juvenil; Monteiro Lobato; bobo da corte; 
sátira. 
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