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OBJETIVO

O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  o  conto  “O  Fisco”¹,  de  Monteiro  Lobato,

buscando explorar, demonstrar e analisar elementos modernos em sua temática, estrutura

e sentido.

Apresentando o panorama da sociedade brasileira do final do século XIX a meados

do  século  XX,  se  tentará  demonstrar  como  elementos  advindos  da  modernização

influenciaram a sociedade, os indivíduos e sua produção cultural.

Composto  por  4 capítulos,  serão  abordadas  as  questões  históricas  da

modernização brasileira e a questão literária durante tais transformações. Em seguida,

será apresentada uma análise do conto “O Fisco”¹.  Por fim, concluiremos com a ideia,

definição e interpretação de sujeito moderno. 

Análises das relações entre obras de Monteiro Lobato e a modernização da arte e

da sociedade brasileira foram feitas, por exemplo, por Marisa Lajolo (1984), que em seu

artigo  “O Regionalismo Lobatiano na contramão do modernismo” apresentou um estudo a

respeito  dos  termos  pré-modernistas  e  modernistas,  estudando  sua  utilização  na

classificação de escritores como Monteiro Lobato. 

¹As referências ao conto serão marcadas pela indicação ¹. 
LOBATO, M. Negrinha. In.  O fisco (Conto de Natal). 1 ed. São Paulo: Editora Globo,
2008, p. 61-72.
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1. INTRODUÇÃO

Em meados do século XIX e início do século XX, uma nova era começava no

Brasil. Com a chegada da modernização, a sociedade e as pessoas se transformavam.

Os  avanços  científico-tecnológicos  chegavam  ao  país  em  um  ritmo  acelerado,

modificando a estrutura das cidades, alterando e afetando todos os níveis sociais e sua

ordem hierárquica, como também as noções de tempo e espaço no cotidiano.

O desenvolvimento  tecnológico  era  uma realidade que atingia  todo o  mundo e

todas as pessoas, não apenas o Brasil.  Impulsionada pela popularização das fábricas,

máquinas,  veículos  automotores,  telégrafo,  aviões,  telefone  e  cinematógrafos,  a

modernização alterava a dinâmica e a expansão dos centros urbanos em um fluxo tão

intenso que as percepções dos indivíduos também se alteravam.

Nicolau Sevcenko, na introdução de seu livro “História da Vida Privada no Brasil”,

ao abordar o impacto da Segunda Revolução Industrial,  nos dá uma ideia da realidade

em que se transformava a sociedade:

“No  curso  de  seus  desdobramentos  surgirão,  apenas para  se  ter  uma
breve ideia, os veículos automotores, os transatlânticos, os aviões, o telégrafo, o
telefone, a iluminação elétrica e a ampla gama de utensílios eletrodomésticos, a
fotografia, o cinema, a radiofusão, a televisão, os arranha-céus e seus elevadores,
as escadas rolantes e os sistemas metroviários, os parques de diversões elétricas,
as rodas-gigantes, as montanhas-russas, a seringa hipodérmica, a anestesia, a
penicilina,  o  estetoscópio,  o  medidor  de  pressão  arterial,  os  processos  de
pasteurização  e  esterilização,  os  adubos  artificiais,  os  vasos  sanitários  com
descarga automática e o papel higiênico, a escova de dentes e o dentifrício, o
sabão em pó, os refrigerantes gasosos, o fogão a gás, o aquecedor elétrico, o
refrigerador  e  os  sorvetes,  as comidas enlatadas,  as cervejas  engarrafadas,  a
Coca-Cola, a aspirina, o Sonrisal e, por último mas não menos importante, a caixa
registradora. E não era só uma questão da variedade de novos equipamentos,
produtos e processos que entravam para o cotidiano, mas o mais perturbador era
o  ritmo  com  que  essas  inovações  invadiam  o  dia-a-dia  das  pessoas,
principalmente  no  contexto  desse  outro  fenômeno  derivado  da  revolução,  as
grandes  metrópoles  modernas.  É  o  que  se  pode  comprovar  pelo  testemunho
pessoal de um dos pioneiros do design industrial, Raymond Loewy: “Estando com
apenas catorze anos,  em  Paris,  onde nasci,  eu já  tinha visto  o surgimento do
telefone, do aeroplano, do automóvel, da eletricidade doméstica, do fonógrafo, do
cinema, do rádio, dos elevadores, dos refrigeradores, do raio X, da radioatividade
e, ademais, da moderna anestesia”.

Essas  transformações  drásticas  do  modo  de  vida  ocorreram
concentradamente em especial entre a última década do século XIX e as primeiras
do  século  XX,  entre  os  países  mais  desenvolvidos  da  Europa  e  nos  Estados
Unidos.  O que significa dizer  que, comparativamente,  nessa porção do mundo
ocidental, a realidade mudou num ritmo lento e compassado do Renascimento até
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fins de 1800, período em que tanto as velocidades quanto as medidas de força de
tração eram consideradas sobretudo em relação ao deslocamento e potencial dos
equinos  e  muares,  principal  fonte  de  energia  até  então,  visto  que  mesmo  as
máquinas a vapor eram avaliadas por seu “horse-power”. Mas desse ponto em
diante, quando o impacto da Revolução Científico-Tecnológica se faz sentir na sua
plenitude,  alterando  tanto  os  hábitos  e  costumes  cotidianos  quanto  o  ritmo  e
intensidade dos transportes, comunicações e do trabalho, o mundo que então se
estabelece já nos parece francamente familiar. Seus potenciais são medidos em
escalas  técnicas  abstratas  de  estrito  valor  matemático  como  os  volts,  watts,
ampères,  hertz,  roentgen,  mach.  É  já  o  “mundo  moderno”  no  qual  vivemos.
Embora estejamos convivendo hoje com um momento ainda mais intensamente
marcado  pela  saturação  técnologica,  podemos  perceber  que  é  dentro  dessa
configuração história  “moderna”,  definida a partir  da passagem do século,  que
encontramos nossa identidade.”  (SEVCENKO, 1998, p.10-11)

Impulsionados pelos contextos de seus países e pela ideia de um  país acolhedor,

imigrantes mudavam-se para o Brasil, causando um crescimento dos centros urbanos e

principalmente  das áreas rurais. São Paulo tornava-se um dos destinos mais cobiçados

pelos estrangeiros recém-chegados. Focado na cultura cafeeira, o estado representava

um  dos  polos  produtivos  do  país  e  um  dos  polos  crescentes  de  urbanização  e

modernização.

Em “História da Vida Privada no Brasil”, Nicolau Sevcenko, ao retratar a história

dos  imigrantes  vindos  ao  Brasil,  analisa  a  transformação  da  sociedade  brasileira  e

também da transformação de São Paulo:

“Essas famílias dirigiam-se para o Brasil em virtude do quadro de atração
de mão-de-obra para o país, atitude tomada pelo governo imperial após a abolição
dos escravos com o intuito de não deixar faltar trabalhadores, sobretudo em São
Paulo,  onde  a  multiplicação  de  cafezais,  a  partir  de  1870,  os  exigia.”
(SEVCENKO, 1998, p.219)

E, continua, traçando um esboço daqueles que vinham atraídos pela possibilidade

de viver nos meios urbanos e não rurais:

“Fato semelhante ocorreu com os italianos, cujo anseio por um pedaço de
terra  fazia  parte  dos  planos  vênetos,  mas  não  dos  toscanos  que  preferiam o
comércio, nem dos meridionais, que procuravam as cidades. Paulatinamente, no
entanto, mesmo entre os que se dirigiram para o campo, ganha corpo a busca
pelas cidades, ainda que muitas vezes esse fosse um meio de conseguir juntar
com mais facilidade algumas economias para posteriormente adquirir um pedaço
de terra. 

Isso não impediu que muitas cidades, como Caxias, no Rio Grande do Sul,
Botuverá,  em  Santa  Catarina,  e  São  Paulo,  no  estado  de  mesmo  nome,
ganhassem contornos imigrantes, sobretudo italiano. O caso paulista é sem dúvida
o  mais  significativo:  estima-se  que,  em  1920,  35%  dos  habitantes  da  capital
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haviam nascido no exterior e “que em 1934, imigrantes e filhos nascidos no Brasil
representavam 50% da população paulista”. Italianos, espanhóis e portugueses, e
mesmo  correntes  menos  numerosas,  como  a  dos  poloneses,  passaram  a
engrossar,  em São Paulo,  as fileiras do proletariado e do comércio,  no qual a
presença imigrante era notável.” (SEVCENKO, 1998, p.286)

Em  consequência deste  novo  panorama  que  se  formava  no  país,  a  produção

artística e  cultural  também se alterava.  A noção de arte  que era trazida  pelas novas

culturas  que  chegavam  ao  país  através  dos  imigrantes,  associada  ao  novo  ritmo  e

concepção de vida moderna,  alterava a produção que até então seguia a tradição já

estabelecida.  Música,  dramaturgia,  literatura  e  as  demais  formas  de  criação  artística

alteravam sua produção, seus temas, seus ritmos, mesclando novas estruturas e novos

elementos trazidos pela modernização. 

Flora Süssekind, em seu livro Cinematógrafo de Letras, ao analisar a relação entre

literatura e técnica na prosa oswaldiana, apresenta um breve esboço das transformações

e da produção cultural deste período:

““Era uma vez/o mundo.” É assim, num jogo rápido, que Oswald parece
sintetizar,  numa  das  muitas  leituras  possíveis  desse  poema  (“Crônica”),  as
transformações vividas no Brasil nessas quatro décadas entre os anos 90 de um
século  e  o  decênio  de  20  do  outro.  “Era  uma  vez/um  mundo”  se  poderia
especificar. Porque se assiste, então, a um verdadeiro corte, a um momento de
mudança radical nas formas de percepção. Semelhante à que se processaria aqui
nos séculos 20-40, com a difusão do rádio a partir de 1922 (mais ampliada apenas
no decênio  de  30)m a  implantação  do  transporte  aéreo  em 1927,  o  início  da
montagem regular  de veículos,  primeiro  pela Ford Motor  Company,  a partir  de
1920, depois pela General Motors brasileira (25 automóveis por dia), a partir de
1925, a utilização de sistema elétrico para gravação de discos desde 1927. Ou,
corte mais fundo: a introdução da televisão em 1950, em São Paulo, e, no ano
seguinte, no Rio de Janeiro, e a utilização sistemática do vídeo-tape e da TV a
cores durante a década de 70, período em que a sociedade brasileira passa por
decisivo processo de espetacularização.

Mas, nesse momento de constituição de um horizonte técnico no país – do
fim  de  século  aos  anos  20  -,  as  mudanças  são  outras.  E  o  esboço  de  um
confronto, os primeiros sustos com a divulgação e a utilização em maior escala de
processos  e  artefatos  industriais,  além de  como esse  diálogo  entre  paisagem
funcional  e  produção cultural  passaria  a  transformar  a  técnica  literária,  seriam
marca  registrada  desse  período  que  em geral  não  sei  nomeia.  A não  ser  por
tabela.  Enquanto pré-alguma coisa ou pós-outra.  Período cheio  de hesitações,
mas  que  serviria  de  cenário  para  uma  primeira  figuração  dessa  paisagem de
aparelhos e  imagens-em-série  e  para  as primeiras respostas na própria  forma
literária a essa virada. A estes “era uma vez/ um modo de percepção” e “era uma
vez/ uma definição artesanal da escrita e do autor”. No seu lugar, a compreensão
da literatura como técnica. E como elemento a mais numa paisagem mutante e
submetida a constante exibição. E, no lugar, de egos, ornatos e esconderijos, um
cinematógrafo de letras.” (  SUSSEKIND, 1987, p. 134  -  135)  
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Tendo  como  base  essa  nova  sociedade  que  se  formava,  e,  principalmente,  o

panorama  da  sociedade  paulista, este  estudo  analisará  a  influência  e  o  impacto  da

modernização na criação literária de Monteiro Lobato. Focando na temática, estrutura e

sentido do conto “O Fisco”¹, será demonstrado como a noção de modernização e sujeito

moderno,  bem como  a  utilização  de  elementos  modernos,  foram  alguns  dos   meios

utilizados pelo autor para sua produção literária.
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2. MODERNIZAÇÃO BRASILEIRA: HISTÓRIA E LITERATURA

Este  capítulo,  introduzido  pela  perspectiva  e  contexto  social  do  Brasil  e  da

modernização no início do século XX, buscará situar e contextualizar o escritor Monteiro

Lobato em seu tempo. Após esta apresentação, serão abordados aspectos importantes

em relação à produção do escritor  e  ao contexto brasileiro,  bem como em relação à

produção literária da época.

As transformações e evoluções em todos os âmbitos da vida que começaram a se

configurar  mundialmente  no  século  XIX  chegavam  então  ao  Brasil.  As  novidades

tecnológicas,  artísticas e de produção,  até então restritas a só uma parte  do mundo,

chegavam ao Brasil acompanhadas do incentivo à imigração ao país, alterando toda a

configuração  da  sociedade.  Imigrantes  portugueses,  japoneses,  italianos,  poloneses,

chegavam ao país atraídos pela possibilidade de emprego e pelo imaginário difundido de

um Brasil onde tudo se poderia conquistar.

Reconfigurando a sociedade brasileira,  principalmente entre os anos de 1830 e

1930  (SEVCKENKO,  1998,  p.216),  imigrantes  e  mais  imigrantes  chegavam  ao  país,

transformando  a  realidade  de  uma  sociedade  até  então  considerada  a  parte

mundialmente dos avanços tecnológicos. Os polos urbanos cresciam, as áreas rurais se

povoavam cada vez mais intensamente e a consciência de uma nova política e sociedade

crescia e se enraizava, tanto no país como nos indivíduos recém-chegados ou naturais.

A cultura cafeeira de São Paulo, considerada historicamente uma das maiores da

época,  serviu  como  principal  atrativo  para  receber  um  dos  maiores  percentuais  de

imigrantes vindos ao país, principalmente pela abolição da escravidão e a consequente

falta de mão de obra barata, pois assim houve incentivo político e econômico para que

estes imigrantes viessem em grande escala para esta região. Nicolau Sevcenko, em seu

livro Orfeu Extático na Metrópole, ao narrar a formação e mudança na sociedade paulista

na virada do século, nos dá um panorama das mudanças ocorridas:

“Tamanha concentração de poder decisório e de riqueza, fixada num único
ponto, não só totalmente despreparado, mas em muitos sentidos de fato impróprio
para um vasto assentamento humano, tornaria a cidade que assim emergia no
epicentro de uma entropia sempre crescente. Desde que a nova sistemática da
economia cafeeira  entrou em ação,  São Paulo  passou a crescer  numa escala
espetacular  e,  de  núcleo  periférico  com  população  flutuante,  passou  a  pólo
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econômico mais dinâmico do país  e  a centro  político  onde eram decididos os
destinos  da  República.  De  acordo  com o  primeiro  censo,  realizado  em 1872,
quando  a  cidade  já  estava  sob  o  efeito  do  grande  surto  cafeeiro  em  terras
paulistas, sua população era de 19.347 pessoas. Número que se elevou a 64.934
habitantes  no  censo  seguinte,  de  1890.  No  início  do  século  XX,  a  cidade  já
contava com 270 mil moradores, seguindo o levantamento de 1908. Cifra essa que
dobrou em 1920, atingindo 578 mil e praticamente tornou a dobrar em 1934, para
alcançar o pico de 1 milhão e 120 mil habitantes. O que equivale a dizer que no
período de 62 anos, de 1872 a 1934, São Paulo configurou uma prodigiosa taxa
de  crescimento  populacional  da  ordem  de  5689%,  ou,  posto  de  outra  forma,
crescer  numa  escala  de  6,77%  ao  ano.  Esses  números  pareciam  justificar
plenamente o regrão ufanista de que “São Paulo é a cidade que mais cresce no
mundo”. Atraídos por essa fabulosa acumulação de recursos, de oportunidades na
indústria  e  no  comércio  ou  vislumbrando  a  possibilidade  de  enriquecimento,
multidões de famílias e indivíduos acorreram a São Paulo,  vindos de todas as
partes do Brasil, dos países platinos e dos quatros cantos do mundo. Vieram como
puderam,  com  ou  sem  haveres,  com  ou  sem  conhecimentos  especializados,
atraídos  pelo  eldorado  do  café,  a  cidade  do  “ouro  vermelho”.  Ao  chegar  não
encontrariam sequer uma cidade; teriam que improvisar suas habitações e suas
vidas, enfrentando um volume inexorável de contradições.” (SEVCKENKO, 1992,
p.108-109)

 
Misturando  costumes  e  culturas,  chegavam  também  ao  país  as  mais  novas

tecnologias advindas da revolução científica.  Fábricas,  máquinas para os engenhos e

para  grandes  produções,  utensílios  domésticos  e  de  lazer,  automóveis,  rádio,

cinematógrafos  e  tantas  outras  novidades,  influenciando  e  alterando  a  realidade  e  a

sociedade. 

O fluxo com que as novidades chegavam e como a realidade se alterava passava a

ser  constante,  rápido,  até  certo  ponto  frenético  e  deslumbrante.  Todos  estavam

envolvidos, suas percepções e visões a respeito do mundo e de suas vidas se alteravam,

se confundiam e se desprendiam de um passado. 

“De tal modo o estranhamento se impunha e era difuso, que envolvia a
própria  identidade  da  cidade.  Afinal,  São  Paulo  não  era  nem uma cidade  de
negros,  nem de  brancos e  nem de  mestiços;  nem de  estrangeiros  e  nem de
brasileiros; nem americana, nem européia, nem nativa; nem era industrial, apesar
do volume crescente das fábricas, nem entreposto agrícola, apesar da importância
crucial do café; não era tropical, nem subtropical; não era ainda moderna, mas já
não tinha mais passado. Essa cidade que brotou súbita e inexplicavelmente, como
um  colossal  cogumelo  depois  da  chuva,  era  um  enigma  para  seus  próprios
habitantes, perplexos, tentando entendê-lo como podiam, enquanto lutavam para
não serem devorados.”  (SEVCKENKO, 1992, p.31)

A configuração não só da sociedade brasileira se modificava, os centros urbanos

se  modernizavam  e  criavam-se  as  metrópoles,  as  áreas  rurais  se  modernizavam  e

alteravam seus meios e escalas de produção, como o mundo inteiro se modernizava em

um  fluxo  intenso.  Podemos  verificar  como  essa  nova  realidade  mundial  moderna  se
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estabelecia e afetava a todos na seguinte passagem: 

“(...)  Estimuladas sobretudo por  um novo dinamismo no contexto da economia
internacional, essas mudanças irão afetar desde a ordem e as hierarquias sociais
até  as noções de tempo e espaço  das  pessoas,  seus  modos de perceber  os
objetos ao seu redor, de reagir aos estímulos luminosos, a maneira de organizar
suas  afeições  e  de  sentir  a  proximidade  ou  o  alheamento  de  outros  seres
humanos.  De fato,  nunca,  em nenhum período  anterior,  tantas  pessoas foram
envolvidas  de  modo  tão  completo  e  tão  rápido  num  processo  dramático  de
transformação  de  seus  hábitos  cotidianos,  suas  convicções,  seus  modos  de
percepção e  até seus reflexos instintivos.” (SEVCENKO, 1998, p.9)

As  transformações  advindas  com  a  modernização  afetavam  fortemente  a

sociedade  e  os  indivíduos  brasileiros  que  passaram  a  alterar  suas  concepções  e

percepções de mundo em um fluxo contínuo. Uma ruptura e quebra de parte  da tradição

se consolidava e uma nova realidade se construía. 

“O salto direto de uma população majoritariamente analfabeta no início do
século para uma ordem cultural centrada nos estímulos sensoriais das imagens e
dos  sons  tecnicamente  ampliados  fornece  uma  indicação  da  trajetória  da
sociedade brasileira nesse período de mudanças intensas e rápidas. Expostas de
um lado às pressões de um mercado intrusivo e de outro às intervenções das
elites dirigentes, empenhadas em modelar as formas e expressões da vida social,
as pessoas e grupos se viram forçados a mudar, ajustar e reajustar seus modos
de vida, ideias e valores sucessivas vezes.” (SEVCENKO, 1998, p.38)

Sob  tal  aspecto,  influenciados  pela  mistura  cultural  dos  imigrantes  e  pela

progressiva  modernização  do  país,  uma  das  consequências  esperadas  foi  a  do

rompimento  dos  indivíduos  com  os  laços  do  passado  e  com  a  tradição,  pois  estes

precisavam  se  adaptar  as  novas  condições.  Como  exemplos  desta  ruptura  com  a

tradição, temos a introdução de alimentos, vestuário e comportamentos sociais trazidos

por imigrantes ou pela elite brasileira que teve contato com a cultura Européia (SEVCENKO,

1998, capítulo 2). Paradigmas, gostos e valores se alteravam e, principalmente, se absorvia

a  cultura  e  pressupostos  europeus,  aliados  a  nova  política  e  era  moderna  que  se

estabelecia. Em História da Vida Privada no Brasil, Nicolau Sevcenko comenta como era

essa nova fase: 

“No afã  do esforço modernizador,  as novas elites se empenhavam em
reduzir  a  complexa  realidade  social  brasileira,  singularizada  pelas  mazelas
herdadas do colonialismo e da escravidão, ao ajustamento em conformidade com
padrões  abstratos  de  gestão  social  hauridos  de  modelos  europeus  ou  norte-
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americanos.  Fossem esses os modelos da missão civilizadora das culturas da
Europa  do  Norte,  do  urbanismo  cientifico,  da  opinião  pública  esclarecida  e
participativa ou da crença resignada na infalibilidade do progresso. Era como se a
instauração do novo regime implicasse pelo mesmo ato o cancelamento de toda a
herança do passado histórico do país e pela mera reforma institucional ele tivesse
fixado  um  nexo  co-extensivo  com  a  cultura  e  a  sociedade  das  potências
industrializadas.  A compreensão dos  fenômenos do subdesenvolvimento e  das
desigualdades inerentes ao sistema de trocas no mercado internacional levou um
longo tempo para germinar e adquirir uma significativa substância crítica entre as
elites  republicanas.  E  enquanto  essa  consciência  crítica  não  amadurecia,
prevaleceu o sentimento de vergonha, desprezo e ojeriza em relação ao passado,
aos grupos sociais e rituais da cultura que evocassem hábitos de um tempo que
se julgava pra sempre e felizmente superado.” (SEVCENKO, 1998, p.27-28)

 

O contexto brasileiro da virada do século e início do século seguinte, teve grande

influência  na  produção  de   Monteiro  Lobato.  Nascido  em  Taubaté,  no  ano  de  1882,

presenciou as transformações e rupturas da realidade e concepção dos indivíduos com a

tradição, a transformação da sociedade e o processo de modernização do país.

 Vivendo parte de sua vida no meio rural e outra parte na cidade de São Paulo,

Lobato acabou sofrendo grande influência de ambos os lados, de ambas as culturas, seja

na temática de suas obras, na estrutura e em elementos que configuram e compõem seus

textos. O escritor esteve em contato com a já consumada tradição literária do país, bem

como com as novas tendências que chegavam em um ritmo acelerado. Tendo produzido a

maioria de seus contos entre os anos de 1914 e 1921, Lobato utilizou todos os elementos

disponíveis para sua criação literária, retratando e criticando principalmente as mazelas

da sociedade. 

“O papel que Lobato exerceu na cultura nacional transcende de muito a
sua inclusão entre os contistas regionalistas. Ele foi, acima de tudo, um intelectual
participante que empunhou a bandeira  do progresso social  e mental  de nossa
gente.  E  êsse  pendor  para  militância  foi-se  acentuando  no  decorrer  de  sua
produção literária, de tal sorte que às primeiras obras narrativas (Urupês, Cidades
Mortas e Negrinha) logo se seguiram de livros de ficção ciêntífica à Orwell e à
Huxley,  de  polêmica  econômica  e  social,  que  desembocariam,  por  fim,  na
originalíssima  fusão  de  fantasia  e  pedagogia  que  representa  a  sua  literatura
infantil.” (BOSI, 1966, p.67)

O  escritor  foi  classificado  como  pré-moderno  e  portanto  avesso  às  novas

modernizações e tecnologias que chegavam ao país por conta de sua produção  literária

de temática e ambientação regionalistas e também pelo seu posicionamento em relação a

outras vertentes de criação literária.
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“Moralista e doutrinador aguerrido,  de acentuadas tendências para uma
concepção  racionalista  e  pragmática  do  homem,  Lobato  assumiu  a  posição
ambivalente dentro do Pré-Modernismo. Na medida em que a cultura do imediato
pós-guerra refletia o aprofundamento de um filão nacionalista,  o criador de Jeca
mantinha  bravamente  a  vanguarda;  com efeito,  depois  de Euclides e  de Lima
Barreto, ninguém melhor do que ele soube apontar as mazelas físicas, sociais e
mentais do Brasil oligárquico da I República, que se arrastava por detrás de uma
fachada  acadêmica   e  parnasiana.  Nessa  perspectiva,  Lobato  encarnou  o
divulgador agressivo da Ciência, do progresso, do “mundo moderno”, tendo sido
um demolidor de tabus, à maneira dos socialistas fabianos, com um superavit de
verve e de sarcasmo. Entretanto...essa mesma nota moralista e polemicamente
didática  afastava-o  do  Modernismo  de  22,  ou  ao  menos  das  correntes
irracionalistas que lhe permeavam a estética. Lobato sentiria a vida toda, em nome
do bom senso e da razão (como se fora um velho acadêmico!), total repulsa pelos
“ismos”  que  definiram as  grandes  aventuras  e  as  grandes  conquistas  da  arte
novecentista: futurismo, cubismo, expressionismo, surrealismo, abstracionismo...”
(BOSI, 1966, p.67-68)

Convém definirmos e analisarmos, sob tal discussão, o embate entre as possíveis

concepções do termo pré-modernismo. O termo Pré-modernismo é definido basicamente

como toda a produção literária das primeiras décadas do século, anteriores à semana de

22, que problematizem ou representem a realidade social e cultural (BOSI, 2006, p.327),

devendo este ser entendido partindo de dois aspectos: temporal e temático . O aspecto

temporal  parte  do  princípio  que  o  termo  “pré”  deve  ser  definido  como  um  marco

meramente  temporal,  ou  seja,  aplicando-lhe  uma  conotação  de  precedente  ao

modernismo. O aspecto temático e formal deve ser entendido como a precedência, sob o

ponto de vista do conteúdo, da problemática e da criação literária, do modernismo. (BOSI,

1966, p.11)

Ao termo pré-modernismo é sempre associado o termo regionalismo, e a partir

desta  associação  surgem alguns  impasses  em  relação  à  definição  de  literatura  pré-

modernista e moderna, e também a delimitação e enquadramento de escritores em cada

uma destas fases.

“O  têrmo  regionalismo,  invocado  para  definir  grande  parte  da
prosa  narrativa  pré-modernista,  é,  embora  imperfeito,  sintomático:  vale  para
narradores  como  Xavier  Marques,  Alcides  Maia,  Simões  Lopes  Neto,  Afonso
Arinos, Valdomiro Silveira e outros menores. Não exaure, porém, o romance da
época, pois atém-se apenas ao fator ambiental, geográfico, das obras. Melhor sera
falar em nacionalismo em sentido lado, que inclui atitudes polêmicas, sentimentais
ou irônicas, e que vai de Euclides a Lobato, passando por Graça Aranha e Lima
Barreto.

O  fato  é  que  essa  nova  consciência  das  fontes  nacionais,  já
deslumbrada e lírica  nos  escritores  românticos,  passa  agora  por  uma fase  de
expansão mas também de revisão crítica, cuja nota dominante parece às vezes
um amoroso ressentimento, mascarado de pessimismo. De qualquer forma, trata-
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se de um prelúdio inequívoco do Modernismo.” (BOSI, 1966, p12-13

Sobre  tal  aspecto,  encontramos  no  artigo  de  Lajolo  (1984), uma  possível

demonstração  e  explicação  em  relação  a  essa  caracterização,  de  certa  maneira

equivocada, dada não só a Lobato, mas também a outros escritores da época. 

“Parece triste a sina desta literatura que fala de capiaus e de cigarrinhos
de palha.  Tão triste  quanto a sina dos escritores que,  cultivando-a,  fizeram-se
regionalistas às vésperas da feérica e cosmopolita Semana de Arte Moderna...
Como  o  Jeca,  cujos  domínios  geográficos  refluem  frente  aos  avanços  do
capitalismo na zona rural, Lobato e outros regionalistas são vistos como refluxo da
história  literária:   excluídos  da  galeria  dos  autores  maiores,  tidos  como
esteticamente conservadores, são confinados a uma irremediável contramão do
Modernismo.” (LAJOLO, 1984, p.40)

Partindo do escritor Monteiro Lobato,  como exemplo, observamos que ele estava

em  constante  contato  com  a  modernização,  e  retratar  o  Jeca  ou  quaisquer  outros

ambientes e personagens rurais, não significava  ignorá-la, mas sim chamar a atenção

para situações que queriam ser ignoradas no imaginário e moderno que se queria fixar.

Assim, a representação de um indivíduo fora da sociedade urbana, de um caboclo, de um

índio  ou  de  um  negro,  com  seus  trejeitos,  dialetos  e  cultura,  não  seriam,  de  fato,

determinantes para definir  um autor  como regionalista,  pré-moderno e moderno.  Pois,

como  define Lajolo, a  própria  noção  de  literatura  regionalista  ou  urbana  brasileira

pressupõe a existência de ambos, e para que esta ou aquela seja caracterizada não há só

a necessidade de que ambas coexistam, mas de que exista também um público e âmbito

em que ela circule, a existência de uma sociedade que estimule a sua produção literária e

a dissemine, fato esse só possível em uma sociedade moderna. 

“Nesse  sentido,  os  contos  de  Urupês  podem  ser  interpretados
como representação daquele Brasil que, inaugurado com a República, tentava, no
dizer expressivo de Oswald de Andrade “acertar o relógio império”. Metáforas à
parte,  a República Velha representou um grande acertar de passo: o Brasil  se
iniciava nos trajes capitalistas modernos, figurino no qual São Paulo ia à frente.

Assim, o Modernismo simbolizado pela Semana de Arte Moderna,  com
seus sonhos de cosmopolitismo e industrialização só poderia ter ocorrido em São
Paulo. E por isso, o regionalismo paulista como o de Lobato pode ser sido uma
gafe enorme: exibia, nas vésperas da grande festa, os andrajos, o bicho de pé e o
desnorteio caipira, quando o que convinha, para legitimar a imagem deste país
moderno, era justamente afastar os jecas para os quartos do fundo. Afastamento
que, em História literária, se expressa por classificações como pré-modernismo,
regionalismo pós-romântico e congêneres.

Num outro parêntesis, é preciso lembrar que a noção de regional, no caso
brasileiro, só se sustenta por oposição a urbano. E que literatura – do polo de sua
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produção  ao  de  sua  circulação,  incluindo  o  discurso  crítico  que  sobre  ela  se
desenvolve – é coisa eminentemente urbana. Sua existência supõe um público,
percursos  de  circulação,  atividades  e  instituições  só  possíveis  em sociedades
modernas.” (LAJOLO, 1984, p.42)
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3. ANÁLISE DO CONTO “O FISCO”  

Este  capítulo  analisará  a  representação da  modernização da  sociedade  na

estrutura e temática do conto “O fisco (Conto de Natal)”¹, buscando evidenciar e analisar

como o escritor Monteiro Lobato utilizou várias técnicas, conceitos e elementos modernos

para construir e compor  essa narrativa.

O conto “O Fisco (Conto de Natal)”¹ foi publicado originalmente na edição nº36 da

Revista do Brasil em Dezembro de 1918, com o título “O imposto único”. Posteriormente,

no ano de 1919, compôs a coletânea de contos da primeira edição do livro  “Cidades

Mortas”.  Em seguida,  foi  compilado  aos contos  do livro  “Negrinha”,  em sua  segunda

edição,  no ano de 1923.   Na  seguinte edição do mesmo livro,  o  conto intitulado “O

imposto único” teve seu título alterado para “O Fisco (Conto de Natal)”. (MARTINS, 2003)

Dividido em cinco partes, “O Fisco”¹ narra a história de um garoto pobre que decide

ganhar  dinheiro  para  sua  família  e  torna-se  engraxate,  mas  seu  objetivo  é  frustrado

quando um caricato fiscal o apanha sem licença municipal, levando-o para casa e fazendo

com que sua mãe pague uma multa. Composto por cinco partes: (1) Prólogo, (2) O Brás,

(3) Pedrinho sem ser consultado nasce,  (4) A vida e (5) Epílogo? Não! Primeiro ato..., o

conto  aborda a  descrição da cidade de São Paulo,  subdividida  em Paulicéia  e  Brás,

descrevendo suas formações e diferenças.  A história é narrada por uma mistura de dois

tipos de narradores, inicialmente por um narrador observador e, posteriormente, por um

narrador onisciente, tendo como ambientação a cidade de São Paulo, especificadamente

do bairro Brás e o parque do Anhangabaú.

A narrativa do conto “O fisco”¹ é composta pelo embate entre a concepção do

antigo  versus o  moderno.  Sua  temática,  composição  das  cenas,  vocabulário  e

personagens transcendem a história do menino para apresentar uma crítica à sociedade

da época, bem como para caracterizar a modernização da sociedade e dos indivíduos.

A ideia de sujeito  moderno e sociedade moderna está em todo o conto,  sendo

apresentada  através  da  contraposição  entre  os  elementos  modernos  e  os  elementos

antigos/velhos.  Durante  a  narrativa  encontramos  essa  contraposição através  da

apresentação da  cidade de São Paulo em processo de transformação e da sua divisão

em duas: a Paulicéia e o Brás, o que é civilizado e moderno e o que é antiquado. Essas
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duas partes das cidade, tão distintas uma da outra,   acabam se conectando durante a

narrativa  por  fazerem  parte  do mesmo  cenário  no  qual  circulam  os  personagens,

sobretudo os imigrantes e pobres.

“No princípio era o pântano, com valas de agrião e rãs coaxantes. Hoje é o parque
do Anhangabaú, todo ele relvado, com ruas de asfalto, pérgola grata a namoriscos
noturnos, a Eva de Brecheret, a estátua dum adolescente nu que corre – e mais
coisas. Autos voam pela via central, e cruzam-se pedestres em todas as direções.
Lindo parque, civilizadíssimo.” (LOBATO, 2008, p.63)

 

A descrição do parque em que se passa a história, parte do princípio de que tudo

era um “pântano, com valas de agrião e rãs coaxantes”, ou seja, um ambiente natural, ou

muito próximo do natural,  para depois  apresentar elementos contrários a essa primeira

realidade, deixando claro um tom de melhoramento e de evolução do ambiente que passa

de  natural a estritamente urbano,  civilizado e submetido a regras sociais e políticas. A

transformação do  pântano  e  das  valas  em ruas  de  asfalto  e  a  substituição das  rãs

coaxantes por namoricos noturnos, estátuas, autos e pedestres pretende deixar evidente

a substituição do antigo pelo novo, do natural pelo social, e também pelo que é produzido

e transformado pelo homem.

A  caracterização do Brás, bairro pertencente a São Paulo,  em contraposição  à

descrição  do  parque  Anhangabaú,  é  apresentada  e  aproximada  ao  natural, a  algo

intocado e modificado pelo homem  versus  a uma paisagem transformada,  que ganha

novos personagens, novo modo de ser e de agir.

“Enquanto  São  Paulo  crescia  o  Brás  coaxava.  Enluravam-se  naquele
brejal  legiões  de  sapos e  rãs.  À  noite,  do  escuro  da terra  um coral  subia  de
coaxos, pan-pans de ferreiro, latidos de mimbuias, glu-glus de untanhas; e por
cima, no escuro do ar, vaga-lumes ziguezagueantes riscavam fósforos às tontas.”
(LOBATO, 2008, p.65)

O embate entre o que seria considerado moderno fica claro pela maneira como é

narrado  e  contraposto  o  processo  de  transformação  que  sofre  São  Paulo  e,

posteriormente, ao apresentar o bairro Brás. O processo de modernização da cidade fica

ainda  mais  explícito  pelo  fato  de  o bairro  fazer  parte  de  São  Paulo,  mas  por  não

acompanhá-lo em sua transformação, parece que não o compõe. O surgimento do Brás

também acontece  de  maneira  rápida,  mas  sua  estética  e  objetivo  é  de  outra  ordem

comparada  a  da  Paulíceia,  assim  temos  dois  tipos  de  novo,  mas  somente  um  é
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considerado moderno, enquanto o outro é considerado suburbano, pobre e prático. Sob

tal aspecto, este novo urbano e metropolitano, em sintonia com a estética modernista,

com o requinte da alta sociedade paulistana, era quem definia o que era moderno, pois

eram eles que financiavam a modernidade artística paulistana e brasileira.

O Brás também cresce e moderniza-se devido à chegada de estrangeiros italianos,

passando a ser tratado pelo narrador como uma cidade, pois assemelha-se a uma, mas

ainda assim não ganha o tom de louvor dedicado à metrópole São Paulo, pois não é e

não será como ela:

“São  duas cidades vizinhas,  distintas de costumes e de almas já  bem
diversas. Ir ao Brás é uma viagem. O Brás não é ali, como o Ipiranga; é lá do outro
lado, embora mais perto que o Ipiranga. Diz-se vou ao Brás como quem diz vou à
Itália. Uma Itália agregada como um  bócio recente e autônomo a uma urbs antiga,
filha do país; uma Itália função da terra negra, italiana por sete décimos e algo
nuevo pelos restantes.” (LOBATO, 2008, p.66.) 

Mesmo tendo se  transformado e  crescido,  construído igrejas,  ruas,  avenidas e

fábricas, elementos trazidos pela modernização e que agora fazem parte do dia a dia do

Brás, ainda sim a diferença com a Paulicéia é entoada: 

“Filho da lama negra, o Brás é como ela um sedimento de aluvião. É São
Paulo,  mas não é a  Pauliceia.  Ligados pela  expansão urbana,  separa-os uma
barreira. O velho caso do fidalgo e do peão enriquecido.” (LOBATO, 2008, p.68)

A diferença apresentada entre os ricos e os pobres, ou melhores, entre aqueles

que tiveram suas vidas modificadas devido ao seu trabalho, e aqueles que tiveram a sorte

de nascer em “berços de ouro”, também compõem a distinção entre os dois ambientes da

narrativa. Em um lado, temos a figura dos que foram sortudos na vida, do outro os que

buscam por alguma sorte.

O embate entre o  que já é moderno e o que tenta se modernizar  é encontrado

praticamente em todas definições e caracterizações das duas cidades,  sendo utilizadas

em suas definições palavras e elementos que definem o tom mais moderno em uma e

mais antiquado na outra.

Tanto na caracterização da metrópole São Paulo quanto no Brás,  encontram-se

diversos passatempos, objetos e elementos vindos com a modernização: 

“Em seguida, toca para o cinema! O Brás abarrota os de sessão corrida. O
Brás chora nos lances lacrimogêneos da Bertini e ri nas comédias a gás hilariante
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da L-Ko mais do que autorizam os 1.100 da entrada. E repete a sessão, piscando
o olho: é o jeito de dobrar a festa em extensão e obtê-la a meio preço – 550 réis,
uma pechincha.” (LOBATO, 2008, p.67)

Não só o cinema, mas bondes,  automóveis e viadutos compõem um cenário até

então novo a toda a sociedade e  à própria  temática literária  brasileira.  Os imigrantes

italianos, por exemplo, seriam personagens centrais da prosa de Alcântara Machado, no

final da década de 1920. A utilização desses elementos icônicos da modernização urbana

nos demonstra como iam se alterando e sendo incorporados ao dia a dia das pessoas e

da  sociedade  o  contato  com  as  novas  tecnologias.  Passeios  de  carros,  sessões  no

cinematógrafo ou ainda ter um fonógrafo em casa por preços acessíveis já não era mais

exclusividade de alguns, mas sim a nova realidade da sociedade brasileira:  

 

“E  não  era  só  uma  questão  da  variedade  de  novos  equipamentos,
produtos e processos que entravam para o cotidiano, mas o mais perturbador era
o  ritmo  com  que  essas  inovações  invadiam  o  dia  a  dia  das  pessoas,
principalmente  no  contexto  desse  outro  fenômeno  derivado  da  revolução,  as
grandes metrópoles modernas.” (SEVCENKO, 1998, p.10)

Sob tal aspecto, a caracterização e representação desses elementos modernos se

faz perceptível  exatamente pela oposição representada pelo modo de vida das “duas

cidades”  que  compõem a  grande  metrópole,  ou  seja,  dois  cenários  que  compõem a

mesma cidade.

O conto¹ é  narrado  de  maneira  não  linear,  abordando  assuntos  distintos  e  os

retomando em momentos posteriores da narrativa e alterando sua ordem de contá-los,

por exemplo. Possuindo passagens curtas e passagens mais longas,  altera o ritmo da

narrativa,  descrevendo  cenas  e  acontecimentos  somente  com  palavras  em  alguns

momentos  e  em  outros  com frases  elaboradas  e  demoradas.  As  frases  curtas,

justapostas, parágrafos curtos e compostos por poucas frases, agilizando a narrativa,  e a

mistura na  utilização de Prólogo, Epílogo e Atos é a primeira característica explicita do

diálogo que Monteiro Lobato faz entre as técnicas modernas que chegavam ao Brasil e a

construção de seu conto. Utilizados no romance e no teatro, as divisões das cenas são

incorporadas à temática da narrativa do conto e a sua estrutura formal.

“Foi assim naquele dia.
Dia sujo, azedo. Céu dúbio, de decalcomania vista pelo avesso. Ar arrepiado.
Alguém perturbara a paz do jardim, e em redor desse rebelde logo se juntou um
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grupo de glóbulos vermelhos, vulgo passantes. E lá vinha agora o fagócito fardado
restabelecer a harmonia universal.” (LOBATO, 2008, p.67)

A narrativa se torna rápida, breve e objetiva, assemelhando-se ao cinema ou a

técnicas  de  reprodução  de  imagens  criadas  com  a  modernização.  Introduzidas  por

algumas palavras  que servem de títulos,  passagens como esta  citada,  apresentam a

história de maneira extremamente  breve e clara somente com a utilização de algumas

palavras que dão a ideia visual dos movimentos e acontecimentos que retratam.  Essa

ideia pode ser expressa pela utilização das referências ao sistema sanguíneo para se

referir e definir o papel dos personagens, a ideia do sistema sanguíneo, rápido, ágil, é

facilmente  lembrada  e  o  movimento  que  a  ela  conferimos  é  facilmente  aplicado  à

passagem. A narrativa torna-se mais rápida e o efeito que se consegue de  associação

deste movimento é semelhante ao do cinema  em que o acontecimento narrado seria

rápido, ágil, como por exemplo no sistema sanguíneo. 

Flora  Sussekind,  em  seu  livro  Cinematógrafo  de  Letras,  aborda  a  questão  da

produção  artística  do  período  de  1880  a  1920  levando  em  conta  as  modificações

contextuais  do  país  nesse  período,  abordando  principalmente  a  chegada  de  novos

instrumentos tecnológicos e de novas técnicas ao país. Assumindo que o cenário literário

se  modificava  por  conta  das  transformações  da  sociedade,  ou  seja,  da  criação  das

metrópoles,  da  utilização  de  maquinários,  utensílios  tecnológicos,  Flora  concluiu,  por

exemplo, que o processo de produção literária absorveu não só a temática moderna, mas

também  os  processos  técnicos  difundidos  pelo  modernismo.  Cinema,  rádio,  teatro,

técnicas distintas das da produção literária passaram a ser não só retratadas no âmbito

literário, mas também a influenciarem na sua própria técnica de produção e criação. 

A técnica citada por Sussekind é exatamente a utilizada por Monteiro Lobato na

construção deste conto.  Apossando-se de elementos não-literários, como de elementos

cinematográficos, o escritor utiliza novos elementos  em produção, causando um efeito

diferente  na  sua  narrativa.  Assim,  encontramos  não  só  a  ideia  da  representação

cinematográfica na literatura, mas também a utilização da sua técnica na representação

dos acontecimentos nas narrativas. Como vemos a seguir:

“Pedrinho, sem ser consultado, nasce.

Viram-se, ele e ela. Namoraram-se. Casaram.
Casados, proliferaram.
Eram dois. O amor transformou-os em três. Depois em quatro, em cinco,
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em seis...
Chamava-se Pedrinho o filho mais velho.” (LOBATO, 2008, p.68)

A estrutura da narrativa se altera nesse trecho,  antes seu ritmo era calmo e a

narrativa linear, com todos fatos apresentados de maneira completa, agora seu ritmo é

acelerado  e  os  acontecimentos  são  trazidos  em uma sequência  lógica,  sem maiores

explicações,  apenas  representados  por  verbos  que  incitam  uma  ação  e  indicam  o

acontecimento. O texto fica econômico, sintético, não se prende as longas explicações ou

definições dos acontecimentos, tornando o ritmo da narrativa acelerada. Esta passagem

pode  ser  comparada  aos  atos  de  uma  exibição  cinematográfica  ou  a  uma  exibição

fotográfica, onde as imagens seriam as palavras mostradas rapidamente e o leitor seria o

espectador  que  ao  se  deparar  com a  cena  ou  a  fotografia a compreende  e  ao  seu

contexto. 

O fato da representação do cinema ser  rápida é ligada diretamente  à ideia de

tempo que se criava e enraizava na época. Analisando o conceito de João do Rio de

'homem cinematográfico', de que este seria definido pela palavra pressa e pelo objetivo

de manipular o tempo, Flora nos apresenta a seguinte ideia: 

“E,  nesse  tentativa  de  paralisar  o  tempo,  se  incluiriam não  apenas as
técnicas de produção e reprodução de imagens e sons, mas também as modernas
possibilidades de locomoção em veículos como trens, bondes com tração elétrica,
automóveis. Porque, de certo modo, ofereciam o espetáculo de uma superação de
distâncias,  antes  aparentemente  enormes,  graças  ao  movimento  mecânico.  E,
também, de um controle possível sobre o tempo, que parecia possível alargar ou
comprimir, de acordo com o uso ou não de tais maquinismos” (SUSSEKIND, 1987,
p. 49) 

Partindo dessa ideia de valorização da velocidade, podemos encontrar no conto

uma característica  que retrata exatamente  a paralisação e  manipulação de tempo.  A

possibilidade da manipulação do tempo  representada no cinema, é caracterizada no

conto  pela narrativa possuir  uma ordem temporal  psicológica.  A história é contada de

acordo com a vontade do narrador, sendo alterada sua ordem durante a  narrativa, ou

seja, este manipula o tempo e a ordem dos fatos assemelhando-se aos cortes e closes

dos recursos cinematográficos.

A percepção dos novos movimentos e das novas experiências que foram possíveis

com a chegada da modernização era  tão diferente da experiência humana  até  então

tradicional que chocava, alterava e confundia as impressões dos indivíduos. As ideias de
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movimentos, visões, sons, bem como de cores,  ritmos,  coreografias eram alteradas e

variadas  e  até  mesmo  confundiam-se  (SEVCENKO,  1998,  p.516).   Monteiro  Lobato,

incorpora esse processo e experiência nas narrativas,  com um tom de encantamento e

descoberta  para  os  personagens,  como  por  exemplo  no  caminho  de  carro  dos

personagens  para  o  outro  bairro.  A  possibilidade  de  incorporar  os  elementos  e

acontecimentos  modernos na  sua  narrativa  através  de  palavras-chaves  ou  de  outros

recursos  narrativos  que  simbolizassem  ou  rememorassem   esses  processos  e

experiências  modernas  foi  uma  das  técnicas  utilizadas  pelo  autor.  O episódio  citado

anteriormente,  é de encantamento  e  de descoberta das experiências modernas para os

personagens pois retrata algo novo trazido ao seu dia a dia,  o carro, as comidas, uma

experiência nova que os encantava e os atraia. Experiência essa não só nova para os

personagens, mas também na sociedade em que se escrevia.

A construção narrativa do conto é definida não só pela manipulação do tempo, mas

também pela representação caricata e estereotipada dos personagens e suas ações  que

possuem um efeito simbólico e definem a noção de tempo e modernidade da época. Ao

narrar a viagem da população do Brás a São Paulo, temos a visão clara de como o

escritor utiliza essa técnica. Utilizando palavras como “entope”, “ensardinha-se”, “debulha-

se”, “devora”, “ruidosa” e “abarrota” temos claramente a representação de acontecimentos

que vêm com a modernização das cidades, ou seja, a alteração do ritmo da cidade, seu

crescimento populacional, a busca por  novos espaços na sociedade,  o encontro entre

diferentes povos, diferentes culturas e diferentes estratos sociais, o uso e a valoração de

novas formas de lazer,  destacadamente o cinema ―   entre outras consequências da

modernização e do crescimento da cidade.

Podemos verificar  o jogo de palavras misturando o que seriam os elementos da

modernização com a vida do personagem:

“O marido esboçou um gesto de desalento e permaneceu mudo, com o
olhar vago. A vida era um jogo de engrenagens de aço entre cujos dentes se
sentia esmagar. Inútil resistir. Destino, sorte.” (LOBATO, 2008, p.69)

A passagem faz referência clara ao mundo moderno,  aos mecanismos de uma

fábrica  ou  de  um  equipamento  cujas engrenagens,  quando  em  ação, esmagam,

transformam, quebram, não coisas, mas pessoas. A implementação de fábricas e de uma

rotina dentro delas coisificou as pessoas, reduziu-as à sua força de trabalho, a peças de
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engrenagens sociais. Esta era a realidade  de São Paulo na virada  do século (XIX/XX),

como podemos ver em História da vida privada no Brasil, sendo inevitável não participar

dela:

“Sua principal  base de apoio econômico e político procedia da recente riqueza
gerada pela expansão da cultura cafeeira no Sudeste do país, em decorrência das
crescentes demandas de substâncias estimulantes por parte das sociedades, que
experimentavam a intensificação do ritmo de vida e  da cadência  do trabalho.”
(SEVCENKO, 1998, p.14)

Bosi complementa essa ideia:

“Os movimentos operários em São Paulo, durante a guerra de 1914-18 e
logo depois, eram sintoma de uma classe nova que já se debatia em angustiantes
problemas  de  sobrevivência  numa cidade  em fase  de  industrialização”  (BOSI,
2006, p. 305)

É precisamente essa nova classe e esses problemas de sobrevivência que o conto 

tematiza.  O  ritmo  da vida  moderna  e  do  trabalho  definia  e  alterava  as  noções  dos

indivíduos,  aproximando-os, por exemplo, a  de máquinas e as suas rotinas. Ao narrar o

trabalho e as funções do marido, Monteiro Lobato retrata este cenário moderno da época

comparando a vida do personagem  à realidade de uma fábrica ou de uma máquina a

trabalhar,  ou  seja,  de  certa  maneira  coisificando-o,  transformando  em  um  elemento

moderno do tempo que se narra.

A caracterização dos personagens é feita de forma rápida e com um tom caricato,

principalmente a do fiscal, representando também uma crítica a uma figura do estado, de

uma hierarquia social e ao sistema de controle fiscal e trabalhista da época.  Como se

compusessem  um  sistema  circulatório,  os  personagens  e  o  dia  na  cidade  são

apresentados em movimento contínuo, como o sistema circulatório.

“Fagocitose,  pensei.  A  rua  é  a  artéria;  os  passantes,  o  sangue.  O
desordeiro, o bêbado, o gatuno são os micróbios maléficos, perturbadores do ritmo
circulatório. O soldado da polícia é o glóbulo branco – o fagócito de Metchenikoff.
Está de ordinário  parado no seu posto,  circunvagando olhares atentos.  Mal se
congestiona o tráfego pela ação antissocial  do desordeiro,  o fagócito move-se,
caminha, corre, cai a fundo sobre o mau elemento e o arrasta para o xadrez.”
(LOBATO, 2008, p.63)

O ritmo do dia na cidade é rápido, não para, e quem o contraria, o atrasa ou o
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perturba é considerado maléfico para o seu bem estar, devendo assim ser eliminado. Para

que o dia corra nos conformes, quem fica responsável por manter a ordem é a figura do

estado ou uma figura que o represente, nesse caso, o fiscal. Com a modernização, figuras

como essa acabam se consolidando cada vez mais e se tornando mais imprescindíveis

para a vida em sociedade. Sob tal aspecto, podemos caracterizar o próprio título do conto

sendo fruto de uma invenção moderna estatal, pois refere-se ao tributo necessário para

se exercer certa atividade dentro da sociedade, sendo passível de punição realizá-la sem

o cumprimento de tal procedimento.

Ao longo da narrativa, com a caracterização do personagem Pedrinho, começando

a sonhar  e criar  objetivos  de indivíduos adultos,  percebemos também a influência da

sociedade moderna que o rodeia e de seus anseios de ascensão social.

“Aquele  momento marcou em sua vida um apogeu de felicidade vitoriosa.  Era
como um sonho – e sonhando saiu para a rua. Em caminho viu o dinheiro crescer-
lhe nas mãos, aos montes. Dava à família parte, e o resto encafuava. Quando
enchesse o canto da arca onde tinha suas roupas, montaria um “corredor”, pondo
a jornal outros colegas. Aumentaria as rendas! Enriqueceria! Compraria bicicletas,
automóvel, doces todas as tardes na confeitaria, livros de figura, uma casa, um
palácio, outro palácio para os pais. Depois...” (LOBATO, 2008, p.71)

 O menino não é comparado ao trabalho de uma máquina, como seu pai mas tenta

encaixar-se naquela sociedade desejando usufruir de todas as novidades que ela dispõe,

ou seja,  desejando poder  fazer por  completo parte  dela,  tendo direito  a tudo que  ela

oferece. O desejo de ser e viver o moderno, de ser alguém de seu tempo, torna o menino

ambicioso.
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4. O SUJEITO MODERNO

A vontade de participar e fazer parte da sociedade moderna, como no caso de

Pedrinho com seus anseios de participar da sociedade e de poder consumir, e também do

bairro Brás, que se moderniza a seus passos lentos e que nunca alcançará a Paulicéia,

nos mostra como eles são tidos como  a parte da sociedade, a parte do que era então

considerado moderno. De fato, comparados entre si, os ambientes retratados estão em

momentos diferentes e os personagens também, mas o que há de comum entre eles é

que todos fazem parte de seu tempo.

A ideia de personagem ou de indivíduo de seu tempo,  apresentada por Marshall

Berman,  que analisou a diáletica  entre  a  modernização e o modernismo através das

experiências e produções sociais nos últimos tempos, pode ser usada para definir o que é

sujeito  moderno  e  modernidade,  termos  esses  essenciais  para  entendermos  e

caracterizarmos os indivíduos e personagens no conto de Monteiro Lobato.

A  definição  de  modernidade  utilizada  por  Marshall,  é  a  de  que  esta  seja

basicamente uma experiência compartilhada entre todos os indivíduos, uma experiência

necessária,  uma experiência vital.  A experiência dividida pelo fiscal  e por Pedrinho, a

experiência da mãe e do pai. Esta experiência é marcada pelo tempo, espaço, de um e de

todos e por todas possibilidades oferecidas por esta vivência comum. Como podemos ver,

a experiência moderna e o que ele aborda a posteriori como ironia moderna, são definidas

como: 

“Ser  moderno  é  encontrar-se  em um ambiente  que  promete  aventura,
poder,  alegria,  crescimento,  autotransformação e transformação das coisas em
redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir  tudo o que temos, tudo o que
sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas
as  fronteiras  geográficas  e  raciais,  de  classe  e  nacionalidade,  de  religião  e
ideologia: nesse sentido pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana.
Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a
todos  num  turbilhão  de  permanente  desintegração  e  mudança,  de  luta  e
contradição,  de  ambiguidade  e  angústia.  Ser  moderno  é  fazer  parte  de  um
universo  no  qual,  como  disse  Marx,  “tudo  que  é  sólido  desmancha  no  ar”.”
(BERMAN,1982, p. 15.) 

Neste mundo das mais variadas possibilidades, o que não se pode encontrar é

solidez  e  estabilidade,  o  indivíduo  moderno  busca  se  individualizar,  se  autoafirmar,

autopreservar, porém não consegue, de fato, tal individualização por estar exposto a este
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turbilhão permanente de possibilidades, sendo assim o próprio sentido moderno que o

homem tem de si é de imensas possibilidades e nenhuma estabilidade.

Os personagens e a sociedade representada por Monteiro neste conto, pode ser

definida  exatamente  por  esse  conceito  de  sujeito  moderno.  As  possibilidades  e  as

mudanças  acontecidas  no  Brás  e  na  Paulicéia,  a  chegada  de  imigrantes,  as

transformações constantes dos bairros e dos indivíduos em contato com tudo o que era

novo, os modificava, os alterava constantemente, os modernizava constantemente.

A pressa e a vontade de manipulação de tempo dos sujeitos o modernizavam, os

 aproximavam cada vez mais a essa máquina moderna que todos estão englobados e são

 por ela influenciados e definidos constantemente, mas em graus diferentes.

A apropriação das técnicas industriais, de fabricação, de telégrafos, de reprodução

 de imagens e fotografias e produções cinematográficas não só no dia a dia das pessoas,

 mas na literatura, como no conto de Monteiro, resultando em uma alteração de ritmo, 

 forma e estilo de vida, e na literatura, narrativo, torna todos homens de seu tempo, ou

 seja, homens tidos como modernos por dividirem esta experiência.

Partindo desse pressuposto, Monteiro ao abordar a temática moderna, utilizando a

representação de seus elementos, apropriando-se de palavras e termos advindos com a

modernização, comparando os indivíduos e o cotidiano em sociedade, demonstra que

não só faz parte de seu tempo, mas que também representa e incorpora seu conto no o

universo moderno da sociedade da época.
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