
XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1  

 
 

Eugenia futurista em Monteiro Lobato: Análise de O 

presidente negro americano 

Palavras-Chave: Monteiro-Lobato, Eugenia, Racismo 
 

Autores/as:                               

Victor Mavassi Sena Machado [Unicamp] 

Prof./ª Dr./ª Alfredo Melo (orientador/a) [Unicamp] 

 
 

INTRODUÇÃO: 

O conjunto de obras de Lobato vai muito além de meros escritos destinados às crianças como 

maneira de instruí-las ao saber, pura e simplesmente. Há um projeto político enraizado em cada parágrafo 

daquilo que ele escreve, na tentativa de construir o que seria - de seu ponto de vista progressista e 

ocidentalizante – uma sociedade moderna. 

Segundo André Campos (1986), Monteiro Lobato olhava o Brasil de maneira a percebê-lo atrasado 

econômica, política-institucional e ideologicamente. Assim, deixava transparecer em suas obras esse olhar 

duramente crítico, tentando aclamar o progresso ao país, mas sempre colocando-o como inferior frente às 

nações mais poderosas do mundo (principalmente Estados Unidos e Europa). 

Monteiro Lobato era um intelectual a serviço da modernização brasileira – com todas as contradições 

que tal ideal progressista e modernizador traz em seu bojo. Havia três vértices no projeto modernizador 

lobatiano: a) a modernização da economia (via petróleo), b) a modernização da cultura (via promoção do 

livro), c) a modernização da raça (via eugenia). 

Em todos eles, havia um antagonista a ser combatido: a) O petróleo era o sangue da industrialização 

e deveria tirar o país do atraso de uma economia agro-exportadora; b) o livro elevaria os padrões de 

transmissão cultural e pavimentaria a estrada para alfabetização universal, na contramão da precariedade 

dos contadores de história da cultura popular, símbolos que eram de uma sociedade iletrada; c) a ideologia 

eugênica, na sua vertente neolamarckiana, por meio de mudanças ambientais - como melhor nutrição, 

saneamento, educação física, medicina social-, levaria a um fortalecimento do corpo do trabalhador 

brasileiro (o Jeca Tatu sendo este tipo social do brasileiro campônio que pode se fortalecer e se beneficiar 

com tais medidas)1, enquanto a ideologia eugênica mendeliana visaria a eliminação do povo negromestiço 

no futuro do país. 

 
 

1 Para uma análise de toda polêmica envolvendo o racismo de Lobato, cf. Natali, 2013. 
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De acordo com a obra incontornável de Nancy Stepan (2005), circularam na América Latina duas 

ideias gerais de eugenia: a mendeliana e a neolamarckiana (sendo esta última a mais hegemônica). A 

ideologia eugênica mendeliana prescreveria modos de impedir que estoques genéticos considerados ruins 

se reproduzam (esterilização em massa, proibição de casamentos etc), e incentivaria a reprodução de 

estoques genéticos considerados bons. Já os neolamarckianos consideravam que o melhoramento da raça 

não se daria por controle de estoques genéticos, mas por medidas de melhoria do ambiente (saneamento, 

nutrição, saúde, etc). 

Boa parte das medidas eugênicas concebidas por Lobato quando fala do Jeca Tatu no Problema 

Vital (1926) é de caráter neolamarckiano. O que não quer dizer que não tenha fantasiado com a ideia 

mendeliana de eugenia, como no Choque das raças ou o presidente negro (1926). É exatamente esse tipo 

de imaginação eugenista exterminadora que pretendemos estudar neste projeto de iniciação científica, que 

acontecerá dentro do Kaliban – Centro de Estudos Pós-Coloniais e de Literatura Mundial da 

Unicamp. 

No romance de 1926, que escreve com intenção de apresentar-se aos leitores estadunidenses, 

Lobato escreve a história de Ayrton, que tem acesso, na casa do cientista Benson, a uma máquina chamada 

porviroscópio, que permite o personagem ver o futuro. No caso, Ayrton enxerga o futuro dos Estados 

Unidos, no ano de 2228, por meio da eleição do primeiro presidente negro americano, Jim Roy, que derrota 

os candidatos brancos, divididos por uma briga de gênero (os homens votam em Kerlogg e as mulheres 

votam na feminista Evelyn Astor). A vitória do negro coloca em ameaça a hegemonia dos brancos, que 

preparam uma armadilha que levará à definitiva extinção da raça negra nos EUA. Dizemos definitiva, pois 

no romance os negros sofrem um processo constante de branqueamento não só cultural como epidérmico. 

A extinção da raça é apenas o ponto final numa longa de trajetória de desvalorização do negro nos EUA, 

segundo a previsão do porviroscópio. 

 

METODOLOGIA: 

Usaremos como arcabouço teórico-metodológico de nossa pesquisa, algumas noções da 

chamada Escola de História Intelectual de Cambridge. O contextualismo linguístico da Escola de 

Cambridge toma como pressuposto a concepção de linguagem da filosofia analítica. Para o Ludwig 

Wittgenstein das Investigações filosóficas, a linguagem, longe de ser apenas um meio de descrição e 

imaginação do mundo, seria uma ferramenta usada pelas pessoas para agirem no mundo e construírem 

suas formas de vida. Em 1955, dois anos depois da publicação (póstuma) de Investigações filosóficas, o 

filósofo inglês John Austin operacionalizou os insights de Wittgenstein sobre a ação linguistica através 

de sua teoria dos atos de fala. Como o título de sua magnum opus sugere, Austin está preocupado em 

mostrar “como fazer coisas com as palavras”. Em sua teoria, Austin sublinha a diferença entre o ato 

locucionário - que não passa do conteúdo proposicional da fala, isto é, o ato de dizer a frase- e o ato 
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ilocucionário, aquele que exerce impacto sobre o mundo e as outras pessoas. O ato ilocucionário só pode 

ser gerado a partir de um ato locucionário adicionado a seu contexto. 

Quentin Skinner se utiliza dessa moldura filosófica para propor um novo modo de estudar história 

intelectual. Um texto de um determinado autor pertencente a uma tradição do pensamento político 

cumpriria a função do ato locucionário, o que quer dizer que só conseguiríamos compreender o sentido 

do texto quando nos tornarmos capazes de recuperar o contexto linguístico no qual está inserida a obra 

e, desse modo, saber o que tipo de ato ilocucionário o texto performa naquele contexto. Contra quem o 

autor escreve a sua obra? Com quem o autor se alinha ao publicar o seu texto? Que tipo de convenções 

linguísticas e vocabulário político se utiliza para construir seu argumento e que tipo de protocolos 

linguísticos e léxicos o autor explicita ou implicitamente rejeita? Para responder a essas perguntas, é 

fundamental reconstruir o campo discursivo da obra. É o que faremos com a obra de Lobato: 

reconstruiremos minimamente o contexto linguístico em torno do debate da eugenia e procuraremos 

avaliar como sua obra intervém nesse debate. 

 

DISCUSSÃO: 

O tema do racismo em Lobato é bem discutido na crítica cultural e literária (Natali, 2013; Feres et 

al, 2013), que ganhou a esfera pública sobretudo depois do debate em torno das denúncias de racismo feito 

por parecer do Conselho Nacional de Educação contra o Caçadas de Pedrinho em 2010. Isso dito, é 

importante frisar que o tema do racismo na obra de Lobato merece ser mais 

desdobrado e refinado analiticamente. É preciso compreender o racismo para além do 

seu apelo moral, investigando como esse discurso racista se aloja num determinado 

projeto modernizador de país, que entra em competição com outros projetos de 

modernização no Brasil do primeiro quartel do século 20. Não se trata, é importante 

frisar, de entender a obra de Lobato como expressão documental de um turbulento 

momento histórico, mas pensar tal obra como instrumento usado numa batalha 

simbólica sobre os rumos do país. 

Com intuito de ver as possibilidades de leitura da obra, foram considerados 

vídeos de booktubers (youtubers do ramo literário) e periódicos de 1920 a 1929, pela 

hemeroteca. Para análise dos vídeos, foi privilegiada uma heterogeneidade 

socioeconômica e de estilo, por parte dos youtubers. Desse modo, diversas versões 

de leitura foram possíveis, dentre elas, apenas uma, de um youtuber negro 

“Literanegra” que comenta sobre pautas raciais, leu a obra sendo materializada como 

ideias de Lobato sobre uma sociedade perfeita, um futurismo. As outras leituras 

Figura 1 – Divulgação – fonte: 
http://memoria.bn.br/DocRead 
er/DocReader.aspx?bib=09335 

1&Pesq=%22Presidente%20Neg 
ro%22&pagfis=17 

consideram o conteúdo da obra problemático e violento, contudo, uma resenha lê a obra como uma distopia 

e afirma que não sabe as intenções de Monteiro Lobato com o livro, o que demonstra a falta de estudo do 

http://memoria.bn.br/DocRead
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autor e do seu projeto modernizador. Outra leitura possível trata a obra como um documento certamente 

racista que pode ser usado para entender a época e problematizar o processo de construção do Brasil. A 

dupla de yotubers “Pândamonio TV”, por acharem o livro violentamente gráfico afirmam “Não é um livro 

para ler em escola, é para ler em faculdade”. 

Quando partimos para os periódicos as visões são outras. Mesmo com a publicação da obra em 1926, 

as notícias nos periódicos são posteriores a 1927. A mesma divulgação da obra está em alguns periódicos diferentes 

e anuncia o livro como uma grande previsão de Lobato sobre o futuro. Além disso, nessa espécie de anúncio é 

interessante observar uma visão da elite letrada da época sobre a eugenia. No trecho: “O enredo é empolgadíssimo, 

sobretudo quando os brancos descerem nos negros o golpe mortal por meio dos raios Omega, inventados por Jogg 

Dudley, o Edison daqueles tempos.”. Pelo ânimo, é nítido o ideal da superioridade branca, junto do desejo do 

extermino dos povos negros do país. 

Ainda nos periódicos, é possível encontrar resenhas de 1927 que sustentam e glorificam o projeto 

modernizador de Lobato: 

A mescla das raças não affins, a adopção de leis biológicas, o exagero liberalismo penal - desnortearão toda 

a selenela administrativa: os cegos, os vadios, os infecciosos, os criminosos natos e os loucos destruirão toda a ordem 

social no futuro, se não houver correctivos energicos, drasticos, por parte de legisladores o estadistas. Essa operação 

que a natureza faz cruelmente poderíamos fazel-a com anestheados subits, com arte, com humanidade… 

(O Jornal – RJ, 1927) 

Assim como na obra, o periódico concede a eugenia como ferramenta principal para o fim de 

possíveis problemas que Lobato prevê: 

“Sim, porque se não fosse a desonestidade dos homens tudo se simplificaria grandemente. Esta demora no 

pagamento do mais simples cheque, donde provém? Da necessidade de controle em vista dos artifícios de 

desonestidade. Fossem todos os homens sérios, não houvesse hipótese de falsificações ou abusos, e o recebimento de 

dinheiro far-se-ia instantâneo. Ponho-me às vezes a imaginar como seriam as coisas cá na terra se um sábio eugenismo 

desse combate à desonestidade por meio da completa eliminação dos desonestos, Que paraíso!” 

(capítulo 1 “O desastre”, pg. 23) 

No trecho, que apresenta um dos primeiros diálogos do primeiro capítulo da obra, é revelado em 

uma conversa casual, uma demonstração de um dos fundamentos da eugenia, o interlocutor culpabiliza os 

“desonestos”, o que pode ser lido como pessoas racializadas, pelas “dores de cabeça” do dia a dia e pela 

corrupção em geral. No diálogo com o protagonista Ayrton Lobo, o corretor de negócios apresenta a 

eugenia como ferramenta para o fim desses problemas, assim o leitor tem um dos primeiros contatos com 

o tipo de personagem que seguirá o restante da narrativa. Esse personagem passivo a ouvir ideologias de 

outras pessoas, principalmente em maior posição, seja financeira ou intelectual, e assimilar essas ideias 

sem maiores questionamentos. Ayrton Lobo é a materialização do cidadão médio que é exposto a ideias 

massificadores de uma elite socioeconômica e estruturalmente racista 
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