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RESUMO: O texto que se apresenta tem o propósito de estabelecer um comparativo entre
as imagens apresentadas em duas produções de renome da literatura infantil a seus
tempos: a Geografia de Dona Benta, publicada em 1935 por Monteiro Lobato e o Le tour
de la France par deux enfants, publicado em 1877 por G. Bruno, pseudônimo de
Augustine Fouillée, ambas narrativas veiculadoras de conhecimentos geográficos
publicadas em um período de fortalecimento de nacionalismos e de identidades nacionais.
Se do ponto de vista da palavra escrita as narrativas em muito se aproximam quanto ao
teor de suas tramas, do ponto de vista imagético os distanciamentos se mostram mais
imperativos. Numa narrativa, predominam as imagens de mundo e de espaço geográfico
fieis ao real, com correspondência no mundo concreto, enquanto noutra as imagens de
espaço denotam uma lógica que extrapola o real, e vai aos limites que a imaginação
desejar. Ao se atentar para os indícios textuais que as narrativas apresentam, a proposta
do artigo é a de mostrar que a partir de diferentes pontos de vista sobre o espaço
geográfico as narrativas eleitas suscitaram, a partir da linguagem imagética, caminhos
distintos e convergentes para o mesmo objetivo ideológico: desenvolver um senso
patriótico no jovem leitor que o levasse a adotar a ideia do estado-nação como a saída
mais viável para os fracassados impérios e monarquias do século XIX.
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Introdução
As narrativas geográficas ou que transmitem um conhecimento de geografia
abundam na história recente da literatura infantil no ocidente. No final do século XIX e
início do século XX, período ao qual nossa pesquisa se debruça, duas narrativas
despontaram, cada qual a sua época, na veiculação de um conhecimento de caráter
geográfico, com base em tramas envolvendo aventuras e histórias protagonizadas por
crianças e adolescentes em fase de alfabetização e, principalmente, de protagonização de
seu papel no mundo.
Dentro do rol de textos que podemos encontrar no ocidente, na perspectiva da
geografia de itinerário, como a veiculada por tais narrativas, elegemos dois que saltam
aos olhos quanto a sua dimensão de alcance social e didático entre os jovens leitores de
sua época: na França, o Le tour de la France par deux enfants, publicado em 1877 por
Augustine Fouillée, sob o pseudônimo de G. Bruno e, no Brasil, a Geografia de Dona
Benta, publicada em 1935, por Monteiro Lobato, em contextos semelhantes quanto aos
propósitos de desenvolvimento de racionalidades e de identidades nacionais ligadas à
construção de um imaginário social para ambos os territórios a eles relativos.
De maneira geral, tais textos tratam de narrativas que recorrem ao espectro da
literatura de itinerário: personagens crianças e adolescentes que saem em busca de
garantir sua sobrevivência após a morte de seus protetores, pais ou tutores, tendo a ideia
de exploração do espaço geográfico como pano de fundo para o desenvolvimento destas
tramas. Numa narrativa, uma viagem real, concreta pelo território francês; noutra, uma

viagem a partir do fio da imaginação, com o desenvolvimento da trama baseada na criação
de personagens e situações que extrapolam os limites do concreto e do real.
Do ponto de vista geográfico, as experiências de espaço se vão construindo a partir
das visitas aos lugares e territórios visitados, nos quais aventuras do mundo real como a
fome, o medo e a morte e o conhecimento científico de causa se misturam com um único
objetivo comum para ambas as narrativas: construir e veicular entre os jovens leitores
uma intenção pátria, um senso patriótico e, mesmo, uma perspectiva de identidade
nacional com base no progresso científico e na orientação moral e dos costumes da época,
para o caso da narrativa francesa.
No entanto, apesar de semelhantes quanto aos propósitos ideológicos, a ponto de
podermos considerar a escrita das narrativas a partir de uma perspectiva de espírito de
época, no aspecto imagético os textos analisados distanciam-se mais que se aproximam
quanto a veiculação de uma imagem de espaço que, contraditoriamente, parece ter um
desdobramento comum, divorciada do poder imprimido ao leitor pela palavra escrita.
As imagens nas narrativas: geografias de estereótipos e o (quase) divórcio da palavra
A natureza da ilustração que nos livros infantis adota uma função até mesmo mais
relevante que o próprio texto pelo lúdico e didático a que aspiram, nas narrativas
verificadas essa vertente apresentou-se explorada da seguinte maneira: para o texto
brasileiro, pouca relevância pelo aspecto da referência ao espaço real ou concreto, uma
noção de ilustração como “respiro” para o leitor após o desenvolvimento do texto escrito.
Já para o texto francês a imagem se apresenta como parte integrante da narrativa escrita,
com a função de ilustração e fixação da trama na mente leitora, com a veiculação de uma
geografia fiel ao espaço real, inclusive com elementos que remetem ao imaginário social
muito bem organizados quanto à frequência de aparecimento no texto, uso de perspectivas
para realce de determinadas características, principalmente para aqueles espaços que
narram a grandiosidade de elementos paisagísticos únicos no território francês, ou ainda
a beleza arquitetônica distribuída pelo território da nação. Podemos considerar que, para
essa narrativa, as ilustrações desempenham uma função justaposta à do texto escrito, não
devendo em nada a este quanto ao propósito da veiculação de uma ideologia de nação.
Para as pesquisadoras Lajolo e Zilberman (1991), a ilustração aparece na história
da literatura infantil como uma segunda natureza, sem a qual é praticamente impossível
concebê-la:
[...] se o caráter infantil de uma obra talvez não se defina
necessariamente por seus elementos internos, à medida que os livros
para crianças foram se multiplicando, eles passaram a ostentar certas
feições que, pela frequência com que se fazem presentes, parecem
desenhar uma segunda natureza da obra infantil. É o caso, por exemplo,
da ilustração. (LAJOLO; ZILBERMAN, 1991, p. 13).

À constatação de Lajolo e Zilberman a respeito da natureza que imprime a
ilustração para a obra infantil, para o caso das narrativas estudadas essa segunda natureza
admite-se em formas distintas. Para a narrativa de Monteiro Lobato, observamos a
ilustração como uma mistura de passagens evocadoras de estereótipos dos lugares e povos
visitados bem como representações gráficas das personagens em situações específicas
discorridas na trama: por exemplo, ora Pedrinho aparece observando planetas por uma
luneta representada sem nenhuma preocupação com escalas (figura 1) ora Quindim, o
rinoceronte de estimação de Emília, aparece ensinando inglês a Tia Nastácia (figura 2),
entre outras situações. Além disso, essas ilustrações têm a intenção de tão somente

apresentar situações, não as representar, visto que nem a questão da escala é tratada com
precisão pelo ilustrador, assim como o domínio de conceitos comentados ao longo do
texto e que compõem parte em algumas ilustrações é dado de maneira pouco precisa de
acordo com o conhecimento científico de referência (figura 3):

Figura 1 - A escala é questão pouco
significativa nas representações gráficas da
narrativa brasileira.
Fonte: LOBATO, 1939, p. 14

Figura 2 - O rinoceronte Quindim ensina
inglês a Tia Nastácia
Fonte: LOBATO, 1939, p. 85

Figura 3 - Assim como a escala, as ideias de geografia apresentadas pelas ilustrações não
fazem correspondência ao conhecimento científico de referência
Fonte: LOBATO, 1939, p. 25

Ainda na literatura brasileira, quanto às representações do espaço, essas merecem
destaque na análise, pois revelam aspectos de uma geografia que pouco tece relações entre
o espaço real e o espaço narrado, no sentido da fidelidade de sua apresentação ao leitor.
Chamam a atenção em uma primeira análise as imagens que fazem referência aos espaços
narrados visitados pelas personagens, que veiculam referências espaciais sem
preocupação com a situação geográfica real e, tal como nas demais imagens de
personagens e conceitos, apresentam pouca ou nenhuma correspondência com um espaço
real, além de mitificadas de um ponto de vista da estereotipação do espaço, como se pode
denotar das figuras 4 e 5, na sequência:

Figura 4 - Representação do pólo norte por
Belmonte (1939). Veja-se, além do estereótipo
do lugar como representativo do todo, o
equívoco conceitual em unir espécies de
diferentes situações regiões em um mesmo
espaço: o urso polar, que ocorre somente no
pólo norte Ártico e o pinguim, cuja área de
ocorrência é o continente Antártico.
(LOBATO, 1939, p. 41)

Figura 5 - Na figura que compara diferentes
espaços regionais brasileiros nota-se que não
há preocupação em formar leitores gráficos
do espaço geográfico: dificuldade de
localização pela escala, que são equivocadas
bem como ilustrações que reforçam
estereótipos de lugares como identidades
fixas do espaço nacional.
(LOBATO, 1939, p. 81)

Na figura 5, por exemplo, a comparação da dimensão entre espaços nacionais
conhecidos do brasileiro e com eles identificados traz uma reflexão que caminha para o
entendimento de que esses espaços de referência que veicularam uma identidade concreta
com o espaço nacional num passado podem voltar, a qualquer momento, num resgate
ideológico, a fazer parte do ideológico de um povo e reforçar uma nova ideologia
nacionalista, ou seja, assim como para com a língua, velhas formas espaciais doam novos
sentidos para uma outra cultura. Nas palavras do pesquisador Rogério Haesbaert:
A manutenção de espaços de referência que um dia forjaram uma
determinada identidade territorial, além da potencialidade que manifesta
para a congregação de interesses locais ou regionais de resistência a
processos que se pretendem homogeneizantes, pode ser também,
entretanto, uma garantia para manter a ordem político-econômica
instituída. Ao mesmo tempo em que impõem cristalizações, resistências
espaciais concretas, os grandes projetos “preservacionistas” [de espaços
de identificação pelo povo de uma nação] transformaram-se em
elementos simbólicos capazes de resgatar e enaltecer identidades que,
com estes referenciais, podem retrabalhar e fortalecer a própria ideologia
nacionalista. (HAESBAERT, 2006, p. 86 - adaptado).

À questão que indaga sobre a vida própria que as ilustrações possam vir a
desempenhar na narrativa de Lobato, no descolamento da palavra, compreendemos que
essas não tiveram o mesmo impacto que o texto escrito desempenhou, pelo aspecto da
leitura pelo jovem leitor da época de publicação. As ilustrações que vinculam um espaço
real a um espaço imaginário ainda permitem uma apreensão mínima desses espaços pelo
leitor, uma vez que se preocupam com a questão da sobreposição de situações geográficas
que possam ser comparadas. Já as ilustrações que veiculam cenas de situações vividas
pelas personagens descoladas da realidade geográfica experimentada na trama,
pontualmente, e que não ocorrem no texto da narrativa francesa, não têm um
compromisso geográfico, mas tão somente o de atuarem como uma “pausa para um
respiro” do leitor, ao mesmo tempo em que desempenham um papel de humor na
narrativa, complementação à palavra escrita, também repleta de situações cômicas

envolvendo as personagens. Nesse sentido, completam e ilustram o raciocínio as palavras
dos pesquisadores Neves e Ferraz (2007), para quem:
[...] produzir conhecimento geográfico não pode se restringir a
conceitos genéricos com que oficialmente se entende este saber,
reduzindo-o a um processo de memorização e reprodução de palavras e
conceitos enrijecidos [que] acabam por se impor à dinâmica do real. A
Geografia é uma área do conhecimento científico que potencialmente
pode fazer uso de outras linguagens além das restritas ao universo da
palavra, ou seja, é um saber também herdeiro do universo das
linguagens pautadas em imagens. Ao adotar esta postura, o saber
geográfico estará dando um grande passo para ser reconhecido como
um conhecimento pertinente com a espacialidade vivenciada
cotidianamente. (NEVES; FERRAZ, 2007, p. 78).

Os signos apresentados por essas ilustrações, tanto na narrativa brasileira, quanto
na francesa desempenham uma força ímpar na fixação de identidades geográficas, no
sentido de que uma vez visto, jamais esquecido e, mesmo Lobato, com sua literatura de
muitas aberturas para um novo pensamento espacial, pode ter contribuído com um
movimento de “enrijecer identidades”, uma vez que seu texto tendencia a uma perspectiva
do espaço nacional brasileiro com pauta num movimento de vir a ser: igual à Inglaterra,
igual aos Estados Unidos, igual à Europa...

Figura 6 - “O pessoal do sítio na Broadway”. A figura que ilustra a passagem das personagens
pelos Estados Unidos não se exime da expressão do pensamento do autor correspondente na
palavra escrita: para além de contemplar Nova York, ao leitor, vê-la poderia soar como desejála. Embora com sua literatura de muitas aberturas para um novo pensamento espacial, Lobato
também pode ter contribuído com um movimento de “enrijecer identidades”.
(LOBATO, 1939, p. 109)

Na comparação entre as duas narrativas pelo viés da linguagem imagética que
apresentam, o que se percebe é que não houve diferenças significativas quanto a uma
transformação do pensamento, tal como verificado com a palavra escrita, em que os textos
se distanciam quanto ao desempenho do manuseio da língua e da literatura. Pelas

imagens, ambas as narrativas reforçam padrões espaciais, todos com sua importância,
porém hierarquizados; há constante associação do espaço geográfico ao uso e ocupação,
logo, ao reforço da moral do trabalho como saída à ordem e ao progresso; a natureza e
sua exuberância como sinônimo de grandeza e de poder frente àqueles territórios que não
dispõem de “belezas naturais” e, à diferença do pensamento atual, a supremacia do urbano
sobre o rural, em seus inícios, porém, sem desmerecimento ou diminuição da importância
deste para o desenvolvimento e o progresso econômico dos povos.
Na narrativa francesa, em adição, as imagens ainda veiculam reforços a mitos e
personagens da história francesa sem restrições, a riqueza da natureza por suas espécies
vegetais e animais, ainda que importadas de outras regiões do mundo, mas com certo
destaque no território francês (figuras 7, 8 e 9) além de, entre outros tantos tipos de
ilustrações, muitas imagens de prédios históricos (figuras 10, 11 e 12) com sua
imponência magistral como reforço de uma memória coletiva a ser preservada. Segundo
Haesbaert (2006) essas imagens de mitos humanos, belezas naturais, grandes
monumentos e reservas naturais:
[...] preservados por seu “valor histórico” [...] representantes de um
alegado “patrimônio”, assumem sobretudo um valor simbólico como
signos que traduzem uma memória coletiva, nacional, regional ou
urbana, perpassando então as mais diferentes escalas sócio-espaciais –
desde o espaço cotidiano de relações até o território internacional.
(HAESBAERT, 2006, p. 85 – adaptado - grifo nosso).

Figura 8 - “La morue”
Fonte: BRUNO, 1877, p. 245
Figura 7 - “Les arbres de nos fôrets”
Fonte: BRUNO, 1877, p. 118

Figura 9 - “Le coq Crèvecœur” (O galo
Crèvecœur - animal símbolo da França)
Fonte: BRUNO, 1877, p. 247

Figura 10 - “La cathédrale de Reims”
Fonte: BRUNO, 1877, p. 270

Figura 11 - “Le château et le parc de
Versailles”
Fonte: BRUNO, 1877, p. 296

Figura 12 - “Le Mont Blanc”
Fonte: BRUNO, 1877, p. 85

Como essas narrativas eram as poucas fontes disponíveis para se conhecer o
mundo, evidentemente que sua importância tenha sido ímpar na determinação de imagens
de espaço, com uma permanência no imaginário social ainda hoje, para além da literatura
infantil: um Brasil que é associado ao meio natural, um país de florestas, de lugar aonde
a civilização ainda não chegou, ao passo que o estrangeiro se vê como a meta a ser
seguida, para se alcançar o progresso.
A importância da literatura na construção de um imaginário espacial vinculado a
um imaginário de nação e de povo respalda no apontado por Vila Vázquez (2009) ao
indicar que a literatura se apresenta como um veículo que não tem a pretensão científica
de manter um rigor que, ausente, põe em xeque a veracidade do defendido. Ao
prescindirem de um rigor composicional na linguagem que empregam as narrativas
investigadas não só acertam na fórmula da linguagem utilizada, descolada de uma
necessidade de ciência, embora nela calcadas, como também veiculam uma noção de
pertencimento a um espaço nacional sem a qual ao leitor parece impossível compreenderse:
A literatura se apresenta como ferramenta capacitada para criar
um imaginário territorial nacionalista e para ser veículo de construção
ideológica, considerada como discursiva. Além disso, os textos
literários podem ser os meios de expressão mais eficazes para as
ideologias marginais, porque estão muito menos controlados que outros
meios de expressão. A isso há que adicionar o fato de que possibilitam
a criação de mitos para a construção irracional da identidade nacional,
posto que não necessitam manter um rigor científico.
O processo de construção nacional está muito ligado à língua e é
muito similar ao seu processo de criação: necessita de uma
homogeneização interna, uma diferenciação externa e a criação de
estereótipos e fronteiras.
Para a criação nacional e para a conscientização do
pertencimento a uma nação, a simultaneidade é essencial, com o que a
novela ou os periódicos constituem uma de suas ferramentas principais.
Desta forma, há uma coincidência no poder da cultura escrita e da
leitura na criação nacional. As alegorias nacionais, com sua polissemia
interpretativa, são outros elementos que contribuem para esse feito, e
estão presentes, especialmente, nas literaturas em posição de
subalternidade. (VILA VÁZQUEZ, 2009, p. 178).

Apesar de muito aproximadas quanto ao conceito de informação que transmitem
suas imagens, a literatura de Lobato, especialmente a de caráter geográfico, ao partir de

uma escrita engessada por uma ideologia com objetivos bem definidos, essa literatura
lobatiana fez-se uma literatura inédita com um potencial que se expandiu até os dias atuais
para a produção literária infantil. Sem negá-la, pode-se concluir que a desliteraturização
proposta por Lobato não prescinde daquela literatura francesa, ao contrário, é de uma
narrativa categórica no trato com o espaço geográfico que nasce uma narrativa de maior
fluidez ao pensamento, mais instigante ao leitor para um movimento de criatividade e
recomposição com a leitura e com o espaço geográfico.
O mapa e o não-mapa nas narrativas: imagens de Geografia
Ainda na questão da representação imagética pelas narrativas, outra forma pela
qual o conhecimento geográfico pretendido pelos autores se faz veicular é por meio do
mapa ou do não-mapa, ou seja, as imagens de Geografia que intentam uma representação
do espaço geográfico de maneira mais sistematizada. Franco Moretti (2003) sobre o mapa
literário argumenta ser ele o “domínio semiótico em torno do qual um enredo se aglutina
e se organiza.” (MORETTI, 2003, p. 15). Desta constatação entendemos que cada
narrativa se apresenta como produto de seu tempo; assim, para a narrativa francesa, um
tempo de congregação ideológica, de pouca liberdade de pensamento e refutação de
diferenças; tal como no Brasil da época,
As últimas décadas do século XIX [...] abrigavam uma literatura
refletora da vida social. A literatura era veículo da nacionalidade,
documentação e descrição do “real”, da matriz positivista, avessa à
natureza ficcional e amparada em parâmetros cientificistas. Eram
valorizados precisão, objetividade, exatidão – racionalidade e
sistematização - acima de imaginação e invenção. Era um veto à
subjetividade. Condenavam-se juízos de valor, interpretações. (SILVA,
2008, p. 6).

Já a narrativa da Geografia de Dona Benta nasce em uma época de intensa
transformação cultural, de transição de sistemas de poderes e de pensamento, uma época
de maior aceleração dos contextos produtivos, intelectuais, sociais, econômicos. Tem-se
assim a geografia da narrativa francesa calcada em uma racionalidade do mapa e a
geografia da narrativa brasileira numa outra racionalidade para este tipo de representação.
Diferenças significativas que resvalarão na maneira de interpretar e conceber o espaço
geográfico.
Tal como nos contos de fadas que deram suporte à escrita dessas narrativas, ambos
os textos convergem para uma ideia de espaço geográfico calcada na dualidade e oposição
entre a casa - ou aldeia - e a estrada aberta. Para além das raízes geográficas, as tramas
das narrativas têm uma forte ligação com a herança cultural do Antigo Regime francês,
no qual havia a predominância dos contos de fadas como expressão da cultura popular.
Não raro, havia a forte presença de elementos típicos da vida rural que os povos europeus
viviam à época: fadas, bruxas, orfandade, madrastas ou mulheres más, desamparo, fome,
mundo rural e vida dura de trabalho interminável em oposição ao urbano e à libertinagem
da vida associada à bruxaria e à perdição são temas que marcam as narrativas de G. Bruno
e de Monteiro Lobato, atualizadas para um período bastante distinto quanto às definições
político-ideológicas.
Essas questões marcam a característica do conteúdo geográfico que ambas as
narrativas expressam. Não podemos deixar de levar em conta as raízes folclóricas dos
contos de fadas para se compreender a concepção de espaço geográfico nestas narrativas;
aliada ao trabalho, a expressão de espaço nas narrativas reforça uma típica estrutura de

Tour de France: o conhecimento do espaço a partir do conhecimento in loco de todos os
lugares e regiões de um território ou, para o caso da narrativa brasileira, do mundo todo,
o sair da vila natal para o cair na estrada necessário ao amadurecimento e iniciação à
vida adulta. Robert Darnton, ao se dedicar ao estudo dos contos de fadas, resume de
maneira significativa essa estrutura:
Os filhos têm maior área de ação, nos contos. Exploram a segunda
dimensão da experiência camponesa, a vida na estrada. Os rapazes
partem em busca da fortuna e, muitas vezes, a obtêm, graças à ajuda de
velhas horrorosas, que pedem um pedaço de pão e, na verdade, são
fadas bondosas, disfarçadas [...]
Outros rapazes partem porque não há terra, trabalho nem comida
ondem vivem. Tornam-se trabalhadores rurais, criados domésticos ou,
na melhor das hipóteses, aprendizes – de ferreiros, a alfaiates,
carpinteiros, feiticeiros e do demônio. (DARNTON, 1988, p. 56).

É no sentido atribuído pelos contos de fadas às tramas da vida humana que os
mapas apresentados nas narrativas que analisamos veicularão uma ideia de geografia.
Frequentemente, estes mapas serão o cenário para a ilustração e o conhecimento do leitor
da oposição entre a vida na vila e a vida na estrada das personagens e da sua própria.
De todo modo os mapas tradicionais, com a representação de um espaço real
reduzido ao papel por intermédio da escala, nas narrativas de G. Bruno e de Monteiro
Lobato, a partir de um ponto de vista estético, têm uma feição dura, “chapada”. São mapas
que foram feitos para ilustrar uma passagem, mas que não as revelam de fato. Figuram
como se dissessem apenas: isto [a representação] é o que se pode representar por
Bourgogne (figura 13) ou pelo Mediterrâneo (figura 14), por exemplo. Em resumo: são
pranchas sem muita vida, às quais nem mesmo se admite uma interpretação para além do
colocado.

Figura 14 - Mediterrâneo
Fonte: LOBATO, 1939, p. 201
Figura 13 – Bourgogne
Fonte: BRUNO, 1877, p. 104

Apesar desta ausência de vida que os mapas revelam, concordamos com Harley
(1989) que os mapas sejam um texto cultural, cuja aceitação de suas textualidades nos
torna aptos a dispor de um grande número de diferentes possibilidades interpretativas:

“Em vez de apenas a transparência da clareza, podemos descobrir a gestação do opaco.”
(HARLEY, 1989, p. 7).
Embora transcendente, a representação espacial na Geografia de Dona Benta não
deixa de tangenciar as já tão conhecidas trilhas do saber geográfico de seu tempo. Ao lado
dos “mapas” não-convencionais, os convencionais – representativos de um território, com
delimitação geográfica, acidentes geográficos, nomes e algumas descrições - aparecem
dez vezes, a partir da apresentação de temas – regiões que se vão percorrendo com a
narrativa. São representações espaciais que agregam, por vezes, estereótipos e clichês
regionais: a Espanha e o guitarrista (figura 15), a Austrália e o exótico de sua fauna-flora
(figura 16), o sul do Brasil e o Paraguai consumidor do mate (figura 17) são apenas alguns
dos exemplos que aparecem com frequência no texto:

Figura 15 - Península Ibérica
Fonte: LOBATO, 1939, p. 115

Figura 16 - Austrália
Fonte: LOBATO, 1939,
p. 172

Figura 17 - A zona do mate
Fonte: LOBATO, 1939, p. 50

Mas o que realmente importa discutir sobre o mapa nas narrativas estudadas não
é o que se apresenta pelo observável, mas pelo que fica nas entrelinhas, o que se deseja
ver nas narrativas, já que não se pode ir às fontes indagar pelos reais significados das
ilustrações e mapas que foram acrescentados aos textos.
Franco Moretti traz uma significativa contribuição acerca da funcionalidade do
mapa na narrativa ao estudá-los a partir da concepção do seu Atlas do Romance Europeu
(2003). Apesar de tratar da espacialização dos eventos romanescos, é possível estabelecer
algumas pontes entre o que este pesquisador-autor atribui à escrita do romance para a
escrita narrativa infantil, que por vezes mescla-se com aquele quanto ao teor de suas
tramas. Segundo o autor, os mapas literários nos permitem ver duas coisas, basicamente:
Em primeiro lugar, realçam o ortgebunden, a natureza espacial das
formas literárias, cada uma delas com sua geometria peculiar, suas
fronteiras, seus tabus espaciais e rotas favoritas. Em segundo, os mapas
trazem à luz a lógica interna da narrativa: domínio semiótico em torno
do qual um enredo se aglutina e se organiza. A forma literária aparece,
dessa maneira, como o resultado de duas forças conflitantes e
igualmente significativas: uma que funciona de fora, e a outra, de
dentro. Trata-se do problema usual e, no fundo, do único problema real,
da história literária: a sociedade, a retórica e sua interação. (MORETTI,
2003, p. 15 – grifo do autor).

Ao significar o “domínio semiótico em torno do qual um enredo se aglutina e se
organiza” o mapa se coloca para o leitor como o resultado de uma tentativa de mostrar
aquilo que está nas linhas e entrelinhas da linguagem do texto escrito. Assim, se se pensar

na correspondência que os mapas estabelecem com as respectivas seções em que
aparecem nos textos estudados, nota-se de imediato a sua função no contexto das
narrativas. Para a narrativa francesa, a imediata correspondência entre texto escrito –
palavra – e texto imagético (mapa) atribui à leitura da narrativa uma fidelidade como
comprovação do que fora lido: é como se, por meio da ilustração o autor aparecesse na
trama como a prova da veracidade do que fora por ele escrito.
Já a relação entre imagem e texto escrito na narrativa da Geografia de Monteiro
Lobato permite em uma primeira leitura a ausência de correspondência entre
textualidades, como se as ilustrações aparecessem na trama de modo jogado, sem relação
com o escrito, relação que se nota muito mais com as ilustrações dos mapas. Afinal de
contas, o que poderia haver entre a geografia de Hollywood e a ilustração de uma estrela
do cinema (figura 18), para além da questão da produção cinematográfica característica
da cultura daquela cidade? É exatamente esta a chave de entendimento da leitura da
imagem na Geografia de Dona Benta que, se por um lado reforça estereótipos e clichês
espaciais, por outro, dá ao leitor a possibilidade de ler o espaço a partir de outros pontos
de vista, como o cultural, por exemplo.

Figura 18 - Tia Nastácia e Carole Lombard em cena da passagem das
personagens da trama por Hollywood (EUA)
Fonte: LOBATO, 1939, p. 120

Se se pode considerar como adjetivo para a geografia da narrativa francesa o
categórico da representação, para a geografia de Lobato o adjetivo que a melhor
caracteriza é a inovação, o correspondente à gestação do “opaco da representação” de
Harley. Ainda que algumas das representações geográficas da narrativa expressem o
convencional da representação, outras representações tendem a um significado que foge
à convencionalidade: são expressão de um espaço visto em dimensão que extrapola o
“colocável” no papel.
Pode-se concluir que a ilustração e, no bojo das representações gráficas da
narrativa, o mapa, vieram para dizer: espaço é muito mais que o que se abarca com os
olhos; há nele uma dimensão que se percebe pelos contextos, pelas vozes que ele próprio
entoa por meio de suas personagens, tipos, cores, cheiros e dimensões de formas e
conteúdos – ainda que clichês. É o espaço tomado a partir das suas geograficidades.
O abuso do surreal por Monteiro Lobato pelas personagens de sua criação convive
com o sistema de ideias do período: de um lado, a restrição da liberdade de criação pelo

pensamento em função do pragmatismo científico e, de outro, um arroubo de criatividade
que escancarava uma ideia de Brasil bem ao modo como as artes do período o pintavam:
um desvairamento jamais visto em outra parte do mundo.
Questões como: é o mapa convencional uma representação importante na
narrativa de Monteiro Lobato?; Qual o papel deste elemento de representação do espaço
na sua narrativa?; e mais, seriam as ilustrações nada geográficas como a comentada
anteriormente, por exemplo, a ideia de representação espacial que Lobato pretendia com
a leitura de sua narrativa? Essas questões são, talvez, todas elas, as chaves para o
entendimento da leitura de sua narrativa a partir do viés espacial geográfico, uma
mensagem que o autor gostaria de deixar para seus leitores, de um desgeografizar da
geografia, em alusão à desliteraturização da literatura que ele iniciara. Se não se pode
perguntar diretamente à fonte por sua intenção, pode-se, pelo menos, deleitar-se com as
possíveis respostas que se suponham dessas indagações.
O que parece ser uma constatação, no entanto, é que a ilustração na Geografia de
Dona Benta tem, assim, uma dupla identidade: o categórico da precisão e da exatidão e o
surrealismo da inventividade do pensamento. O uso do mapa como representação espacial
na Geografia de Lobato vem nesse ínterim como um retrato do Brasil à época: uma
república monarquista em fase de descoberta de si própria e de profundas transformações
quanto ao modo de ver os conceitos estabelecidos. Isso reafirma o argumento de Moretti
a respeito do “domínio semiótico em torno do qual um enredo se aglutina e se organiza”:
cada narrativa é expressão do tempo em que fora concebida. Para uma França em estado
de centralização, uma narrativa que pouca margem dava ao diferente; para um Brasil em
estado de intensa transformação cultural, uma narrativa com conceitos bastante flexíveis.
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