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RESUMO 
 
 

JECA TATU X JECA TOTAL Monteiro Lobato, escritor modernista brasileiro conhecido por 
suas obras infantis de grande sucesso, não se restringiu apenas a temas para o público infantil. 
Além do clássico conjunto de livros em torno do “Sítio do Picapau Amarelo”, Lobato produziu 
alguns livros que têm temática adulta, além de outros tipos de escritos, textos nos quais 
polemizava algumas questões nacionais, cuja interlocução era pretendida que se estendesse 
para todo o país. Alguns textos destacam-se desse conjunto por tratarem do homem da cultura 
caipira. Esses textos são aqueles criados em torno da personagem Jeca Tatu, habitante do 
interior do Estado de São Paulo. Lobato, a partir da visão de sua classe social, em seu lugar de 
fala, cria a figura do Jeca Tatu contra o caipira real, existente na sociedade, ao pintar um 
homem preguiçoso,sorna, atrasado, sem, entretanto, considerar o processo histórico de 
expropriação de suas formas de economia e de cultura pela classe dominante. A questão da 
saúde somente mais tardiamente é uma das causas apontadas por Lobato que justificariam o 
atraso do homem do campo, mas ainda não são vistos os problemas estruturais da sociedade 
brasileira. A veiculação dos textos de Monteiro Lobato no Almanaque Fontoura dá visibilidade à 
temática, não desconsiderando a projeção que Lobato teve ao ver seus textos reproduzidos na 
imprensa de todo o país. O tema deste trabalho são as relações dialógicas entre os textos 
“Velha Praga”, “Urupês”, “Jeca Tatuzinho, a ressurreição” e “Zé Brasil”, de Monteiro Lobato, e o 
poema-canção “Jeca Total”, do compositor baiano Gilberto Gil. Tem-se por objetivos comparar 
as visões dos criadores, nos seus respectivos códigosestéticos, sobre o caipira. O trabalho se 
justifica por contribuir para a compreensão de aspectos de temas caipiras. A metodologia 
empregada será a de pesquisa bibliográfica. O embasamento teórico para a compreensão das 
obras citadas acima foram: Gil (1975); Gouvêa (2013); Lobato (1944). Ainda que o presente 
projeto esteja em fase de preparação para conclusões posteriores, o resultado parcial obtido 
neste processo visa à relação que há entre o “Jeca” de Lobato e o “Jeca” de Gil. A comparação 
entre os dois deve-se ao fato de que o de Lobato é visto como “parcial”, ou seja, um mero 
acaso com relação a existência do ser caipira, enquanto o deGilberto Gil é descrito como 
“Total”, dando à personagem um caráter mais tenso e complexo. Palavras-Chave: Jeca Tatu; 
Monteiro Lobato; Gilberto Gil; Jeca total; cultura caipira. 


