
 

 
 

UM BÓLIDE NA TABA: A HISTÓRIA DE URUPÊS NAS CARTAS DE 
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Resumo: O objetivo deste texto é traçar o histórico de Urupês, cuja primeira edição é de 1918, 

a partir da correspondência de Monteiro Lobato, desde a criação de alguns de seus textos até seu 

meteórico percurso editorial, observando-se os bastidores da criação de alguns de seus contos, a 

gestação e a circulação do livro de estreia do escritor, bem como sua recepção pela crítica, 

digerida em alusões nas cartas do criador do Jeca Tatu. 
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Introdução 

A publicação de Urupês, em julho de 1918, há exatos cem anos, causou estrondo, 

exatamente como pretendia o seu autor. A crermos no que está publicado em A barca de 

Gleyre, em carta de 4 de abril de 1911, realmente Lobato almejava esse efeito explosivo 

com o seu primeiro livro, qualquer que fosse ele: “Essa história de vir com o primeiro 

livrinho e submeter-se à piedade da crítica, e ouvir que somos uma ‘bela promessa’, isso 

não vai comigo. Ou entro e racho, ou não entro nunca. A coisa há de cair na taba como 

um bólide.” (LOBATO, 1964a, p.300). A mesma ideia já havia sido formulada, em 

termos semelhantes, em carta de 17 de dezembro de 1905: “Ou dou um dia coisa que 

preste, que esborrache o indígena, ou não dou coisa nenhuma. Ser um Garcia Redondo, 

que coisa mais quadrada e pífia!” (LOBATO, 1964a, p.113). 

Não se engane, porém, o leitor dessas linhas ao imaginar que esse livro explosivo, 

que esse bólide na taba surgiria de um rompante, de supetão: se Lobato se insurgia 

contra a “literatura”, procurando extirpá-la de suas produções, como registraria amiúde, 

isso não significava que não trabalhasse, teimasse, limasse, sofresse e suasse... Concebia 

a escrita como um processo longo de criação e polimento, no que se assemelhava ao 

Horácio da Arte Poética (2001, p. 101, 103): “Se acaso, porém, alguma vez quiseres 

escrever uma obra, (...) que em rolos de pergaminho ela repouse durante nove anos, pois 

o que não for a lume é ainda suscetível de correção, mas palavra que for lançada já não 

pode voltar.”
2
 É o que se vê ao orientar Rangel na escrita de seu romance Os Bem 

                                                           
1
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2
 Não é absurdo imaginar que a obra do poeta latino Horácio estivesse entre as leituras do jovem Lobato, 

haja vista a recomendação jocosa que faz a Rangel em carta de 5 de fevereiro de 1904: “Salve! Aplaudo 

com viva satisfação tua idéia de zéfernandear jacinticamente na doce paz desses vinhedos de Caldas, 
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Casados, em carta de 1º de julho de 1909: “Se você gastou dois meses no borrão dos 

Bem Casados, leve dois anos no polimento. E para dar comida à febre da criação, pode 

ir compondo o nº2 e o nº3. mas imprimir, só quando estiver flaubertiano!” (LOBATO, 

1964a, p.249). 

A ideia mesma do livro, assim, foi projeto assentado ano após ano na reunião de 

escritos que haviam saído originalmente em periódicos, não em uma forma definitiva, 

mas num primeiro esboço a ser trabalhado pelo escritor, na praxe a que se acostumara 

em relação à sua produção. Teria surgido, inclusive, segundo carta de 12 de fevereiro de 

1915, dirigida a Rangel, um editor com proposta de publicação, rechaçada pelo escritor: 

 

Apareceu-me um editor, isto é, apareceu-me um papudo com esta 

proposta: reunir em livro várias coisas publicadas, Bocatorta 

refundido, com ilustrações minhas, a sova Urupês, a Caricatura no 

Brasil com reprodução dos desenhos de Ângelo Agostini lá referidos, 

Jardim da Roça, inédito, e mais uma morte carnavalesca também 

inédita. Não é um editor profissional, é um “cara”. Ora, cara por cara, 

por que não a minha? Editor de verdade não creio que apareça, nem eu 

procuro. Chegar com os originais dum livrinho, isso me dá ideia de 

chegar com o pires. E se ele vem com o “Deus o favoreça, irmão!” 

com que tromba ficamos? (LOBATO, 1964b, p.21). 

 

Afinal, o livro de estreia tinha de ser um estrondo, “cair na taba como um bólide”. 

Testemunho disso é o seguinte trecho de uma carta enviada a Rangel em 3 de junho do 

mesmo ano, em que, talvez instado pelo destinatário, reafirma sua convicção de que a 

publicação de um livro deveria ser um acontecimento notável: 

 

Quanto a livro, Rangel, não sei se me sairá algum, algum dia. Porque 

isso de encher o mundo de livros é fácil – o difícil é produzir um livro 

que seja UM LIVRO. Note que não aparece nem um só por ano. Se 

em algum tempo me sentir capaz de produzir UM LIVRO, então 

aparecerei. Do contrário seria aumentar com mais uma pedrinha a 

imensa montanha da Mediocridade. (LOBATO, 1964b, p.33). 

 

Pouco mais de um ano depois, a 17 de agosto de 1916, escreveria ao cunhado 

Heitor de Morais, já começando a dar forma ao projeto de livro que, inicialmente, 

                                                                                                                                                                          
entre bons queijos e tigelões de leite gordo, a respirar o cheiro dos capins-melados e a morrinha do senhor 

Cura. Mas não te desleixes do Horácio e do Vírgilio das Bucólicas para a irrigação das flores do espírito 

nas noites calmas, depois de jantares bem arrotados.” (LOBATO, 1964a, p.55). 
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receberia o título de “Dez mortes trágicas”, o borrão do que viria a ser Urupês, 

publicado dois anos depois: 

 

Depois que me meti a literato por força das noites compridas da roça, 

que é mister encher com qualquer coisa, deliberei amarrar na cara a 

máscara da tragédia, e ando a compor mortes cada qual mais horrível. 

Mato em monjolo, em lameiro, em... é segredo o resto. Pelas formas 

mais variadas e engenhosas. Talvez influência do exército germânico, 

talvez reação contra a água morna dos nossos literatos, incapazes de 

matar uma mosca, por sentimentalismo mulheril, o diabo seja, o caso é 

que estou me tornando uma verdadeira fera da Uganda. Tenho já 10 

mortes trágicas aparelhadas para os prelos! Se os meus caboclos 

soubessem ler e soubessem como sou feroz...” (LOBATO, 1964c, 

p.155). 

 

O livro começava a tomar corpo, mas nada que precipitasse ainda a decisão de dá-

lo ao público. Quase um ano após essa carta ao cunhado, em 21 de julho de 1917, 

voltaria a escrever a Rangel sobre o livro projetado: 

 

Quanto ao meu livro, espero completar aí uns quinze contos que me 

agradem; publico-os na Revista do Brasil e depois de impressos dou-

lhes a forma definitiva. Só então arriscarei nos quinze contos os dois 

contos de réis que me custará a edição. Não tenho pressa nem 

entusiasmo. Já estou longe do assanhamento dos dezoito anos. 

(LOBATO, 1964b, p.147). 

 

Tanto é verdade que a ideia de publicação do livro de contos (que viria a ser 

Urupês) parecia remota ainda a Lobato que, em 8 de dezembro de 1917, escreveria a 

Rangel, adiando a publicação para 1922, pois pretendia ilustrá-la ele mesmo: 

 

Quanto ao meu livro de contos, fica para o Centenário da 

independência. Imagina que eu o quero ilustrado. E sabe por quem? 

Por mim mesmo. Ora, como desenho pior que um caranguejo, entrei 

no curso Elpons-Zadig-Wasth. Das 7 às 9 da noite lá estou a desenhar 

modelo vivo. Vários colegas. Um, o dono da Casa Kosmos. Devo 

nestes cinco anos estar apto para ilustrar o meu livro, e então ... 

(LOBATO, 1964b, p.160-161). 

 

O que o teria feito mudar de ideia, antecipando a publicação para meados do ano 

seguinte, ou seja, julho de 1918? Arrisco meus palpites em dois acontecimentos: a 

publicação de O Saci-Pererê: Resultado de um Inquérito, no início de 1918, e a aquisição 
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da Revista do Brasil em maio do mesmo ano. O sucesso obtido com aquele livro e a 

disponibilidade da chancela do prestigioso periódico parecem ter encorajado o escritor a 

se lançar na publicação de seus contos, numa tiragem tímida, em termos lobatianos, de 

mil exemplares, que se esgotaram em um mês, como atesta novamente em sua 

correspondência, em carta a Rangel, de 30 de julho de 1918: 

 

Meu livro esgotou-se no dia 26 – exatamente um mês após à saída. 

Estou a rever as provas da segunda edição – eu e o Adalgiso, esse 

maravilhoso mestre em vírgulas e pronomes no lugar. Ele pega as 

menores pulgas e estala-as nas unhas, dizendo: “Tu és uma besta, 

Lobato.” Não esperei uma saída assim, nem igualmente a boa 

recepção do público e da crítica. Mando-te alguns recortes (devolva-

os) e umas cartas recebidas. Só a Livraria Alves vendeu 250 

exemplares. A primeira edição deixou-me livre 1:500$; e como a 

segunda edição me vai ficar em 960$, não há mais meio de perder 

dinheiro com a experiência. Em virtude disso é possível que para o 

ano eu bote um segundo ovo – coisas velhas, do Minarete. A clientela 

quer. (LOBATO, 1964b, p.178). 

 

A (re)escrita dos contos 

Não somente, todavia, a ideia de publicação do livro foi um projeto pensado e 

amadurecido ao longo dos anos. Também seus contos passaram por um extenso 

processo de reescritas, o que foi objeto de estudo da dissertação de Mestrado de Milena 

Ribeiro Martins, intitulada Quem conta um conto... aumenta, diminui, modifica: o 

processo de escrita do conto lobatiano, processo de que também são testemunhas as 

cartas do escritor. 

Vê-se, por exemplo, em carta de 7 de junho de 1909, dirigida a Rangel, que o 

conto “Os faroleiros”, que abre o volume, teria sido lido pelo destinatário, que teria 

tecido observações sobre a narrativa: “Tuas observações sobre Os Faroleiros 

sossegaram-me e deram-me alento para pensar no nº 4, do qual ainda não tenho ideia. 

Os Faroleiros escrevi sem plano; sentei-me à mesa e deixei-o escorrer de dentro de 

mim.” (LOBATO, 1964a, p.239). 

Nesse mesmo ano de 1909, Lobato se dirigia ao cunhado Heitor de Morais, 

pedindo informações sobre a quem incumbia “o encargo dos faróis”, possivelmente já 

para uma reescrita do conto: 

 

877



 

 
 

Tenho umas cousas velhas aqui e acho oportuna a ocasião para dá-las 

à luz. Uma dessas é esse conto que vai, muito grande aliás para o 

jornal. Nos artigos que de futuro escrever terei em conta a dimensão. 

A quem devo endereçar as “produções”? Uma pergunta agora, que 

você como beira-marinho pode me responder: o encargo dos faróis 

incumbe a quem? ao capitão do porto? É cá uma cousa que escrevi e 

tem essa dúvida. (LOBATO, 1964c, p.103) 

 

Ainda em nome da verossimilhança, a pergunta se repetiria em carta de 14 de 

dezembro do mesmo ano: “Responde-me isto e também a pergunta que em carta 

anterior te fiz a respeito, do farol, isto é, a quem incumbe o governo dos faróis, se o 

capitão do porto ou quem quer que é.” (LOBATO, 1964c, p.104). 

Anos depois, em 15 de julho de 1915, em carta a Rangel, Lobato voltaria a “Os 

faroleiros”: “Quero agora visitar o farol da Moela, para captar impressões e refazer um 

velho conto de faroleiros que fiz em Areias.” (LOBATO, 1964b, p.43). 

Assim, embora escrito em Areias, sem plano, escorrendo de dentro do escritor, o 

conto “Os faroleiros” foi, segundo a correspondência, escrito e reescrito ao longo de 

quase dez anos. 

Vejamos outro exemplo, o conto “Bocatorta”, cuja menção mais antiga na 

correspondência lobatiana data, salvo engano, de 24 de agosto de 1904, em carta de A 

barca de Gleyre: “O meu romance é a coisa mais complicada do mundo. Começa com 

duas gravidezes na mesma casa: a da mulher do fazendeiro, da qual saíra Cristina,e a 

duma preta cozinheira, da qual saíra Bocatorta.” (LOBATO, 1964a, p.65). 

Em 2 de junho de 1909, vemos que Lobato, a partir da leitura de Rangel, teria 

reescrito o conto: “Seguem os teus Mãe e Exame e o meu Bocatorta refundido – e creio 

que melhorado. Teus conselhos abriram-me os olhos. Como estava infame o outro!” 

(LOBATO, 1964a, p.238). 

Nova reescrita, talvez, seja a registrada em carta de 17 de agosto de 1916 a Heitor 

de Morais: “Sabes o fim do Bocatorta? Sofreu uma ensaboadela a sabugo, caco de telha 

e sabão de cinza e vai figurar no próximo número da Revista do Brasil, com o atestado 

da minha capacidade de matar gente pelos mais engenhosos processos.” (LOBATO, 

1964c, p.154-155). 

Os exemplos mencionados talvez bastem para demonstrar que não apenas o 

processo de elaboração do livro Urupês, mas também o próprio processo de criação dos 

contos que o compõem foi longo, estendendo-se anos a fio entre escritas e reescritas. 
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O termo “urupê” 

Mas por que Urupês? Todos sabem que o título da coletânea de contos provém do 

famoso artigo homônimo de Lobato, incluído como arremate do volume, em que deu 

corpo à personagem do Jeca Tatu, nascida em artigo anterior, “Uma velha praga”. 

Contudo, uma pergunta que pode nos rondar é por que o termo “urupê”? Não é palavra 

tão corrente assim, e talvez não o fosse também ao tempo do escritor, tanto que o 

Dicionário Eletrônico Houaiss (2009) a coloca como datada de 1918, como se tivesse 

entrado em circulação apenas com a publicação do livro de contos de Lobato! 

“Urupê”, termo do tupi-guarani para cogumelo, já aparecia, por exemplo, como 

entrada do Vocabulario das palavras guaranis usadas pelo traductor da “Conquista 

Espiritual” do Padre A. Ruiz de Montoya, publicado nos Annaes da Bibliotheca 

Nacional do Rio de Janeiro em 1879. É de se supor que talvez fosse palavra de uso 

corrente no Vale do Paraíba, mas que ganhou notoriedade e circulação primeiramente 

com o artigo de Lobato, em 1914, e posteriormente com a publicação do livro em 1918. 

Na correspondência lobatiana, porém, o termo “urupê” já aparecia em carta de 18 

de janeiro de 1907, dirigida a Rangel: “Saiamos destas nossas cidades cloróticas, 

Rangel, onde não dá italiano. Se permaneces por aí nessa Minas, acabas criando urupês 

na raiz da alma, ficas todo musgo e limos na faculdade da ação e quando deres acordo 

estás como o Rubião, apagado e sarrento como ele.” (LOBATO, 1964a, p.154). Ou, 

ainda, em carta escrita da Fazenda a 8 de outubro de 1916: 

 

(...) deu-me de repente tal nojo da civilização com seus cartórios, seus 

autos e oficiais de justiça, suas traficâncias e tranquibérnias e pulhices, 

que voei para cá como quem voa para uma Canaã. Antes os meus 

urupês daqui, de pés no chão, do que os urupês encolarinhados e de 

sapatos de verniz das cidades. Mal por mal, os daqui são meus 

inferiores socialmente – toco-os quando é mister, e como tocar da vida 

da gente os urupês da cidade que se nos agregam? (LOBATO, 1964b, 

p.109-110). 

 

E ainda em 7 de dezembro do mesmo ano: 

 

As rodinhas do Pirralho, da Vida Moderna, do Estado, da Cigarra e 

outras que frequentei em meu último mês em S. Paulo, fizeram-me 

mudar de opinião quanto a estes urupês daqui. O caboclo parece-me 
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hoje açúcar refinado perto do açúcar preto que são os urupês citadinos 

de gravata. Que pulhas! (LOBATO, 1964b, p.122). 

 

É curioso perceber que, tanto na correspondência, como no artigo que dá nome à 

coletânea de contos, o termo “urupê” é empregado de modo figurado, nunca para 

designar propriamente um cogumelo, um fungo, mas, sim, como metáfora (no artigo 

“Urupês”: “o caboclo é o sombrio urupê de pau podre a modorrar silencioso no recesso 

das grotas”) que personifica elemento a ser criticado e combatido. 

 

As várias edições 

A alteração de título, ou seja, de “Dez mortes trágicas” para “Urupês”, trouxe para 

a coletânea um impacto muito grande: não só o emprego de um termo pouco corrente 

poderia despertar a curiosidade do público leitor como também poderia provocar a 

associação do livro e de seu autor ao artigo que já havia causado polêmica com o retrato 

que havia traçado do caboclo, personificado em Jeca Tatu. 

Daí o entusiasmo de Lobato, ao registrar, em 8 de julho de 1918,  

 

Os Urupês vão se vendendo melhor do que esperei, e neste andar 

tenho de vir com a segunda edição dentro de três ou quatro semanas. 

Há livrarias que no espaço duma semana repetiram o pedido três 

vezes, e como os jornais ainda nada disseram, julgo muito promissora 

essa circunstância. (LOBATO, 1964b, p.173). 

 

A partir daí, a vertiginosa carreira do livro, com suas sucessivas reedições, 

testemunhadas pelas cartas de A barca de Gleyre, como em 30 de setembro de 1918: “Já 

pedi às oficinas orçamentos para a 4
a
. edição dos Urupês. Como sai esse livro! Vende-

se tão bem quanto o Tenente Galinha ...” (LOBATO, 1964b, p.184). 

Em 20 de abril de 1919, após o célebre discurso de Rui Barbosa em sua campanha 

a presidente da República em janeiro de 1919: 

 

O discurso do Ruy foi um pé de vento que deu nos Urupês. Não ficou 

um para remédio, dos 7.000! Estou apressando a quarta edição, que irá 

do oitavo ao décimo segundo milheiro. Tiro-as agora aos quatro mil. E 

isto antes de um ano, hein? O livro assanhou a taba – e agora, com o 

discurso do Cacique-Mor, vai subir que nem foguete. (LOBATO, 

1964b, p.194). 
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E em 6 de julho de 1919: “O meu Urupês continua a sair bestialmente. Até enjoa. 

Tirei em fim de março mais 4 milheiros; pois só tenho em estoque uns 500 e estou 

premeditando a 5
a
. edição.” (LOBATO, 1964b, p.203). 

O sucesso comercial de Urupês seria o fôlego de que o escritor-editor Lobato 

precisava para investir ainda mais em sua aventura editorial, como se lê em carta de 5 

de novembro de 1919, também da Barca – em que se registra, inclusive, que alguns dos 

contos eram cogitados para se tornarem filmes: 

 

Tenho no prelo várias obras, somando aí uns 15 mil volumes, 

inclusive novos Urupês, Cidades e Ideias. Tenho de explorar o nome 

que, diz você, até no sertão está popular. Tiro de cada um 4000. Resta 

que o público absorva tanta livralhada. Os Urupês entram agora na 5
a
. 

edição.  Quando poderíamos imaginar isto, Rangel, se até a hipótese 

de achar editor era uma vaga probabilidade? E discutíamos os 

argumentos dos contos naquelas cartas que não acabavam mais? ... E 

até para o Cinema vão meus contos entrar. Duas empresas rivais 

querem fazer Os Faroleiros, O Estigma, Bocatorta e O Comprador de 

Fazendas. (LOBATO, 1964b, p.206). 

 

Em relação a essa 5ª edição mencionada, afirma Lobato, em 30 de dezembro do 

mesmo ano: “A 5
a
. edição dos Urupês, como se retardasse no prelo, foi vendida antes de 

sair. Os pedidos das livrarias estavam tão acumulados que depois de feita a entrega bem 

pouco sobrou. Tenho de pensar já na sexta ...” (LOBATO, 1964b, p.207). 

 

A recepção do livro 

Pelo próprio Lobato, assim, temos conhecimento, por meio de sua 

correspondência, de que o livro vendeu – e vendeu muito bem. Como teria sido, porém, 

a recepção do livro? Qual teria sido a sua circulação? A correspondência lobatiana 

também nos pode fornecer alguns elementos para essa avaliação. Por ela, ficamos 

sabendo que as engrenagens dos meios literários se movimentaram, absorvendo, logo 

nos primeiros meses do aparecimento do livro, o impacto do bólide que havia caído na 

taba. 

Por meio da correspondência passiva de Lobato, percebemos que um exemplar da 

primeira edição de Urupês havia sido remetido ao crítico João Ribeiro, que escreveria 

ao escritor em 10 de julho de 1918, acusando o recebimento do livro: 
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Recebi o seu livro Urupês que estou lendo, com o vagar a que me 

obrigam as múltiplas tarefas que me absorvem. Falarei oportunamente 

em uma das minhas segundas feiras do Imparcial, talvez nesta 

próxima ou na outra seguinte.
3
 

 

Dez dias depois, em 20 de julho, João Ribeiro voltaria a escrever a Lobato sobre 

Urupês: “Creio que falarei dos Urupês na 2
a
 feira próxima, isto é, a 22. Ando atrasado 

na minha tarefa de bibliografo.” 

De fato, a “crônica literária” de João Ribeiro, no jornal O Imparcial : Diario 

Illustrado do Rio de Janeiro da segunda-feira, dia 22 de julho de 1918, versaria sobre 

Urupês, em termos bastante elogiosos ao livro e ao seu autor: “Monteiro Lobato com os 

“Urupês” desperta de novo a atenção e escreve um livro forte e intenso.” 

A 28 de setembro, Humberto de Campos escreveria ao autor de Urupês: 

 

Aqui estão, igualmente, os Urupês. Eu não tenho necessidade de 

dizer-lhe neste logar, o que foi o seu livro como sucesso literário e de 

livraria. Um mês após o seu aparecimento, encontrei-me, em uma casa 

de chá, com o senador Eloy de Souza. E a sua primeira pergunta foi 

esta: 

– Já leu os Urupês? 

Como eu lhe respondesse negativamente, ele exclamou, espantado: 

– Não? Olhe, eu levo aqui o terceiro exemplar, para oferecer no 

Senado. Já enviei dois a amigos do Rio Grande do Norte, e o 

Primitivo Moacyr já comprou quatro, para presentes. 

Uma semana depois, recebi a mesma interpelação: – Os Urupês ? Já 

leu ? 

Eu, dessa vez, já havia lido mesmo; e fiz, então, coro com a cidade, na 

admiração que ela hoje lhe tributa. 

 

Em 1º de novembro do mesmo ano de 1918, o célebre Coelho Neto se dirigiria a 

Lobato como “ilustre e poderoso confrade” para também registrar suas impressões sobre 

Urupês:  

 

Meu illustre e poderoso confrade 

Tendo de ir a S. Paulo realisar uma conferencia na séde da Cultura 

Artistica deixei para dizer-lhe em palestra a impressão formidavel que 

recebi do seu livro “Urupês”. É uma das mais robustas construcções 

que tenho visto no campo das letras brasileiras e toda ella, dos 

alicerces á cuspide, feita com material da terra. Lá, em cavaco amigo, 

dir-lhe-ei a tristeza que me ficou da crueldade com que a sua penna 

alanceou o nosso mísero caboclo. Abonançada a Peste irei a S. Paulo 

                                                           
3
 Nesta carta e nas seguintes desta seção, a ortografia dos manuscritos originais foi mantida. 
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com toda a minha turbulenta admiração abraçal-o e offerecer-lhe a 

amizade desvaliosa de quem é 

um dos maiores enthusiastas do seu talento impiedoso 

Coelho Netto 

 

“O primeiro livro é tudo” 

Como se pôde notar, o advento de Urupês foi, realmente, um bólide na taba, como 

queria o seu autor. Tanto é verdade que o reconhecia como tal que, em 20 de julho de 

1939, ao escrever a Flávio de Campos, prestes a lançar o seu romance Planalto, faria ao 

destinatário a seguinte advertência: 

 

Cuidado, amigo! O primeiro livro é tudo. Tem de ser o melhor de que 

somos capazes porque não sendo assim o mundo não dará atenção aos 

demais, por mais valor que tenham. Em regra o mundo só toma 

conhecimento de um livro de cada autor – e muito naturalmente do 

primeiro. Nem pode ser de outra maneira, porque não há tempo, e 

muito grato deve ficar o autor se o seu primeiro filho recebe registro 

no rol das Coisas Legíveis. Graça Aranha acertou saindo em campo 

com Canaan – e será sempre o homem de Canaan. Macedo, o homem 

da Moreninha. Gustavo Barroso, o homem de Terra de Sol. Os demais 

livros que um autor faz é para ganhar dinheiro, satisfazer-se a si 

próprio, etc. Não o ajudam em nada na construção do seu nome. 

Tenho a impressão de que o público os compra por vício – mas não os 

lê. Vi comigo que morrerei o homem dos Urupês. O resto que fiz não 

foi levado em conta – ninguém leu. Foram comprados mas não lidos. 

De modo que o sábio é aparecer sem pressa com um livro-tanque – 

que entre por esmagamento pela inércia do público adentro. E depois, 

moita. Quem sabe dos duzentos livros de Prèvost? e todos leem 

Manon. Quem sabe dos mil livros de Foe? e quem não lê Robinson? 

(NUNES, 1986, p.56). 

 

O livro-tanque de Lobato, Urupês, receberia, anos depois, uma edição especial, 

em comemoração ao jubileu de prata de seu lançamento. Em 1943, a Companhia 

Editora Nacional publicou, em sua “Biblioteca do Espírito Moderno”, Urupês outros 

contos e coisas, como explicava nota na folha de rosto do livro, “‘Edição ônibus’, 

comemorativa do 25º aniversário da estreia do escritor, contendo a matéria de Urupês, 

Cidades Mortas, Negrinha, Macaco que se fez Homem, os últimos contos, excertos de 

outros livros e avulsos”. Sobre a edição, Lobato enviaria um comentário jocoso a 

Rangel, em 28 de setembro de 1943: 

 

Já te contei a história do “ônibus”? É a edição lobatina com que a 

Editora Nacional quer contribuir para a minha aposentadoria – porque 
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isso de jubileu não me parece outra coisa. Um livrão de 700 páginas 

com todos os meus contos sentados nos bancos; de pé entre eles, 

enxertos tirados de outros livros. Serão os pingentes – o excesso de 

lotação. E há um prefácio de arromba, do tamanho de um bonde, 

espécie de baú de mascate onde não há o que não haja. Até um trecho 

do Lambeferas que você também recordou na entrevista e vai deixar 

muitos fãs de boca aberta. Receberás aí o Ônibus, e também o 

mandarei aos amigos que andam a dizer bem de mim. Vingo-me, 

atirando-lhes um tijolo em cima! Porque livros desse tamanho não 

passam de tijolos de papel... (LOBATO, 1964b, p.357). 

 

De um bólide na taba a um livro-tanque, um tijolo de papel a ser atirado em cima 

dos leitores: ensaio talvez dos tijolos que atiraria ao público nos anos seguintes? A 

barca de Gleyre, em 1944, ainda pela Companhia; as Obras Completas, já pela 

Brasiliense, a 1ª série, Literatura Geral, em 1946, a 2ª série, Literatura Infantil, em 1947. 

Talvez. Certo é, porém, que, ao contrário do que modestamente afirmou a Flávio de 

Campos, Lobato não morreu “o homem dos Urupês”. 
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