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RESUMO 

Introdução: Este trabalho apresenta um estudo na área de Literatura Infantojuvenil, 

especificamente sobre o preconceito racial presente na obra infantil de Monteiro Lobato, com 

foco nos personagens negros dos livros desse autor. Objetivo: Analisar o preconceito racial 

presente na obra infantil de Monteiro Lobato, com foco nos personagens negros presentes na 

obra. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com consultas em livros, artigos 

científicos e sites da Internet que tratam do assunto. Resultados e discussão: Os resultados 

mostram que os livros de Monteiro Lobato, em geral, e também sua obra para crianças, veicula 

o preconceito racial que era um traço comum na época, com menos de 50 anos da abolição da 

Escravatura. Emília, a boneca de pano, é o alter ego do seu criador e, por meio dela, que não 

tinha “papas na língua”, como se dizia à época, Lobato deixa bem clara sua posição ideológica 

em relação à raça negra. Considerações finais: Se à época de Lobato, o preconceito racial era 

comum, hoje a sociedade brasileira mudou, ocorre uma conscientização das pessoas negras 

quanto a seus direitos. Pelo menos atualmente, as manifestações racistas são punidas, por 

constituírem um crime inafiançável. O professor de Português não deve proibir seus alunos de 

lerem os livros de Monteiro Lobato, por ele ser racista, mas, sim, aproveitar o ensejo para 

discutir essas questões com seus alunos e conscientizá-los de que ninguém tem permissão para 

manifestar racismo ou intolerância de qualquer espécie, sobretudo na escola. 

 
1 Graduando do Curso de Letras Português-Inglês da UNIFUCAMP, Monte Carmelo – M.G. 
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