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“Dona Benta costumava receber livros novos, de ciências, 

de arte, de literatura. Era o tipo de velhinha novidadeira. 

Bem dizia o compadre Teodorico: ‘Dona Benta parece 

velha, mas não é, tem o espírito mais moço que o de jovens 

de vinte anos’”. 

[...] 

“---Este livro não é para crianças –disse [Dona Benta] –mas 

se eu ler do meu modo, vocês entenderão tudo. Não 

tenham receio de me interromperem com perguntas, 

sempre que houver qualquer coisa obscura”. (LOBATO, 

Monteiro. História das Invenções, 1977r, pp. 19-20) 
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RESUMO 

 

Esta tese apresenta um estudo sobre a personagem Dona Benta como 

mediadora de leitura em Dom Quixote das Crianças e em Geografia de Dona 

Benta. Na primeira obra parece haver um projeto de leitura pensado por parte de 

Monteiro Lobato e executado pela personagem-avó; na segunda, ela é a 

responsável por mediar o conhecimento a partir do recurso da viagem. Para 

executar tal tarefa foi necessária uma investigação de como se realiza a ação 

mediadora da avó em todas as obras infantis de Lobato para distinguir sua 

atuação nestas duas obras e chegou-se ao resultado de que ela ocorre sob duas 

formas a saber: Dona Benta-avó-mediadora “familiar” de leitura, e Dona Benta 

avó-professora-mediadora “institucional” do conhecimento. Procurou-se, 

também, entender como as imagens dela, executadas pelos mais diversos 

ilustradores, ao longo das muitas edições, apontam para uma evolução na 

construção dessa personagem e como algumas dessas imagens, em momentos 

de mediação de leitura, podem ter contribuído para firmar essa marca-

característica nos pequenos leitores. Finalmente, ainda foi possível discutir na 

tese como Dona Benta pode ser, nos dias atuais, exemplo eficaz de mediadora 

de leitura, mesmo em tempos de novas mídias e novas tecnologias. 

 

Palavras-chave: mediação de leitura, Dona Benta, avó. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presentes a study about the character Dona Benta as a Reading 

mediator in Dom Quixote das Crianças and in Geografia de Dona Benta. At the 

first one it seems to be  there a reading project thought by Monteiro Lobato  and 

executed by the character of the grandmother; at the second, she is responsible 

for mediating the knowledge through the resource of a trip. To execute this work 

it was necessary an investigation about how the action of the grandmother 

mediator happens in all Lobato’s books for children in order to distinguish her 

actions in these two texts and from this investigation it was concluded it happens 

in two ways: Dona Benta-grandmother-mediator “familiar” with reading, and Dona 

Benta grandmother-teacher-mediator who “institutionalizes” the knowledgement. 

At this work we also tried to understand how the ilustrations of her character, 

designed by a variety of ilustrators in many different editions, show an evolution 

in her moments of reading mediation. In addittion, we also tried to understand 

how it might have contributed to reinforce this aspect in young readers. Finally, it 

was still possible to discuss in this thesis how Dona Benta can be an efficient 

example of Reading mediator in new media and technologies even nowadays.  

 

Keywords: Reading mediation, Dona Benta, grandmother.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho teve início em 2008. Nessa época, eu era professora 

substituta na Faculdade de Estudos da Linguagem (FAEL) da Universidade 

Federal do Pará, campus de Marabá. Em novembro, a universidade recebeu a 

presença do ilustrador e escritor, Roger Mello, e da professora especialista em 

Lobato e também escritora, Socorro Acioli. Ambos eram convidados da 

Caravana de Leitura Monteiro Lobato, promovida pela Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), patrocinada pelo programa de Democratização 

Cultural da Votorantin, por meio da Lei Federal de Incentivo Fiscal Rouanet.  

Marabá foi uma das oito cidades escolhidas para receber a Caravana que,  

além de promover a leitura da obra de Monteiro Lobato junto aos 
educadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, valorizando 
os aspectos literário, informativo e crítico e ressaltando o seu 
pioneirismo quanto à formação de crianças e jovens leitores, [tinha] 
como grande objetivo criar núcleos de estudo, nas cidades por onde 
passou, sobre a importância de Lobato para a educação brasileira 
(FNLIJ, 2009, p.6). 

 
Não havia, na universidade, nenhum especialista em Monteiro Lobato. 

Como eu lecionava a disciplina de Literatura Infantojuvenil fui convidada a 

participar da mesa e meu nome submetido ao comitê que avaliava os 

especialistas. Assim, no dia 07 de novembro de 2008, juntamente com Socorro 

Acioli e Roger Mello, falei um pouco sobre o que eu conhecia da obra infantil do 

autor da saga do Sítio do Picapau Amarelo. A partir desse encontro, nasceu um 

enorme interesse dos meus alunos da Graduação em Letras por Lobato e eu 

acabei por inserir mais livros dele nas referências da disciplina de Literatura 

Infantojuvenil.  

Em menos de um ano estava com um grupo de estudos formado para 

discutir as obras infantis do escritor (Grupo de Estudos em Literatura 

Infantojuvenil-GELIJ). Desse grupo, nasceram doze trabalhos de conclusão de 

curso orientados por mim sobre essas obras. E da união da experiência da 

Caravana de Leitura Monteiro Lobato com o grupo de estudos nasceu este 

trabalho. Posso dizer que, em Marabá, surgia, a partir de 2008, um “núcleo de 

estudo”, conforme texto da Caravana, sobre a importância da obra de Lobato 

para a formação de professores de Letras. 
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Eu não fui leitora das obras lobatianas na infância. Lembro-me de que 

havia apenas uma delas em casa: Reinações de Narizinho. Na infância, na 

década de 70 e 80, fui fã dos seriados de TV: não perdia nenhum episódio e 

grande foi a minha decepção quando li, na faculdade, alguns exemplares das 

obras infantis e percebi que a figura da Cuca praticamente inexistia nas histórias. 

Maior ainda foi minha surpresa quando, depois de ler toda a saga, descobri que 

ela aparecia apenas em O Saci. Eu adorava ver as crianças vencerem, com sua 

perspicácia e inteligência, as diabruras da bruxa-jacaré. Mas...e Dona Benta? A 

avó sempre foi uma das minhas personagens favoritas. Acho que o meu sonho 

era ter uma avó como Dona Benta: leitora, sábia e aventureira. Sonho de criança!  

No Fundamental II, eu já gostava muito de ler, apesar de esse gosto não 

ter nascido em casa, mas sim na escola. Eu tive excelentes professores de 

língua portuguesa e de literatura. Professores muito bons no processo de 

mediação de leitura. Devo a eles a leitora em que hoje me tornei. 

E estudar Dona Benta no Doutorado em Letras passou a ser o meu desejo 

como professora na Universidade. Nasceu, assim, este trabalho. Como leciono 

Literatura Infantojuvenil e Práticas de Ensino, a questão da mediação de leitura 

sempre esteve muito presente em minhas aulas e a ideia foi a de unir a figura de 

Dona Benta à questão da mediação. 

Para iniciar este estudo, a releitura de cada história da saga infantil foi 

fundamental. A partir disso, surgiu a primeira problemática desse texto: pode ser 

Dona Benta considerada mediadora de leitura nas obras infantis de Monteiro 

Lobato? A possível resposta me mostrou, entretanto, que era necessário 

delimitar mais o estudo em virtude do volume de leituras e, por isso, resolvi ficar 

apenas com duas das obras infantis: Dom Quixote das Crianças e Geografia de 

Dona Benta. Nasceu, dessa forma, a tese definitiva: Dona Benta pode ser 

considerada mediadora de leitura em Dom Quixote das Crianças e em Geografia 

de Dona Benta. Pretendo apresentar neste trabalho como isso ocorre. 

A escolha dessas obras se deu por alguns motivos, a saber: em Dom 

Quixote das crianças, parece haver um projeto de leitura idealizado por Monteiro 

Lobato e realizado por Dona Benta como a avó-mediadora do clássico literário 

para as crianças e os bonecos. Por sua vez, Geografia de Dona Benta é uma 

obra que- pouco estudada - apresenta a união do prazer por aprender, por parte 

das crianças, com o prazer por ensinar, por parte de Dona Benta, espécie de 
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avó-professora-mediadora. E tudo isso ocorre no interior de um navio imaginário 

que veleja por países dos diversos continentes. Dessa forma, Lobato/Dona 

Benta faz uso da viagem para ensinar.  

As hipóteses para justificar a tese se apoiam nas tipologias de mediação 

de leitura que, partindo de teóricos no assunto, elenquei para Dona Benta a partir 

das características dela na função de mediadora em toda saga infantil. Tomando 

como ponto de partida essas tipologias, elenco onze competências de Dona 

Benta mediadora e procuro verificar como algumas delas se realizam nas duas 

obras estudadas. 

Além disso, ao longo desse estudo, busco estudar como as imagens 

visuais de Dona Benta se alteraram, ao longo dos anos, nas diversas edições e 

nos traços dos diversos ilustradores que tiveram a chance de se debruçar sobre 

os textos lobatianos. Assim, procuro levantar uma série de imagens de Dona 

Benta representada em momentos de mediação de leitura a fim de agregar ao 

estudo a ideia de que essa avó-mediadora no texto escrito acabou por influenciar 

na leitura que os ilustradores fizeram dos textos e da personagem Dona Benta. 

O método de pesquisa foi, basicamente, bibliográfico. O trabalho é fruto 

da leitura de toda a saga infantil lobatiana e da pesquisa de fontes primárias, 

como primeiras edições de obras, imagens de ilustrações e cartas infantis 

enviadas a Monteiro Lobato. Tudo isso foi pesquisado na Biblioteca Infantil 

Monteiro Lobato, Centro de Documentação Alexandre Eulálio (CEDAE) no  

Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)/Unicamp (Arquivo Monteiro Lobato) e 

Arquivo Raul de Andrade e Silva, Dossiê Monteiro Lobato, no Instituto de 

Estudos Brasileiros (IEB), na USP. 

A releitura das obras infantis de Monteiro Lobato fez com que utilizasse 

trechos de diversas edições como a da década de 50 do século XX, cujas capas 

foram feitas por Augustus, e uma clássica edição de obras completas, de 1977, 

com ilustrações de Manuel Victor Filho, ambas já editadas pela Brasiliense, além 

de uma primeira edição de Geografia de Dona Benta, editada ainda pela 

Companhia Editora Nacional, em 1935, e uma edição fac-símile de A menina do 

narizinho arrebitado, de 1982, editada pela Monteiro Lobato e Cia. Também 

utilizei uma edição completa do Círculo do Livro, publicada na década de 80 e 

edições contemporâneas da editora Globo de onde retirei muitas das ilustrações 

atuais de Dona Benta.  
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Nas bibliotecas acima mencionadas, tomei contato com imagens dos mais 

diversos ilustradores das obras de Lobato que contribuíram para criar um 

universo imagético que surpreende o pesquisador lobatiano. 

Também pertencentes a esses acervos, as inúmeras cartas infantis que 

Monteiro Lobato recebeu ao longo de sua vida são responsáveis por contar uma 

história que dialoga com as histórias criadas pelo escritor. Desejo de participar 

do enredo como personagens, diálogo com as personagens que são 

confundidas com pessoas reais, pedidos de livros para o escritor, 

agradecimentos por livros e fotos recebidas que foram enviadas por Lobato a um 

pequeno leitor, enfim, o mundo das cartas infantis caminha em paralelo ao 

mundo imaginário inventado por Lobato e, penso, abre uma nova perspectiva de 

discussão, nesse caso, com a personagem Dona Benta -mediadora de leitura- e 

destinatária de algumas dessas cartas. 

Para desenvolver o roteiro acima proposto, o trabalho foi por mim 

organizado em seis capítulos. 

O primeiro está intitulado “Mediação e mediadores de leitura: ontem e 

hoje”. Nele pretendo apresentar uma discussão teórica sobre o que é possível 

entender como “mediador de leitura”, inclusive pensando nos dias atuais. Dois 

títulos teóricos sobressaem nessa discussão: Libros, lectores e mediadores: la 

formación de los hábitos lectores como processo de aprendizaje, dos espanhóis 

Pedro Cerrillo, Elisa Larrañaga e Santiago Yubero. A obra é de 2002 e traz uma 

discussão bastante pontual sobre o que se entende por formação de mediadores 

de leitura e como fazer isso. O texto traz ainda aspectos pontuais de como deve 

um mediador ser e agir. Outro texto importante para o capítulo é Mediação de 

leitura: discussões e alternativas para a formação de leitores, organizado por 

Fabiano dos Santos, José Castilho Marques Neto e Tânia Rösing. A obra é de 

2009 e é composta por diversos capítulos escritos por vários professores 

universitários e escritores que discutem a figura do mediador de leitura nos mais 

variados ambientes escolares. Pretendo propor uma imagem do que é ser 

mediador de leitura hoje. 

O segundo capítulo, “Monteiro Lobato: um promotor de leitura”, apresenta 

o escritor como um homem preocupado com o mundo das Letras, em especial, 

no que esse mundo poderia render de lucro ao escritor, já que Lobato nunca 

escondeu o desejo por ganhar dinheiro com sua literatura. Embora essa faceta 
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nunca tenha sido escondida pelo próprio Lobato, ele era um homem também 

preocupado com o que as crianças brasileiras tinham de textos literários 

disponíveis para ler. Por conta dessa sua preocupação, explícita em muitas de 

suas cartas para o amigo Godofredo Rangel, publicadas em A Barca de Gleyre, 

Lobato, ao escrever muitas de suas obras, parece ter desenvolvido um “projeto 

de leitura”. Nesse capítulo, apresento diversos trechos de correspondência 

trocada entre Lobato e Godofredo Rangel, sobre livros e traduções, e entre 

Lobato e Anísio Teixeira, com quem ele manteve forte amizade e calorosas 

discussões sobre o problema da educação no Brasil. Também utilizo textos do 

próprio Lobato, publicados em forma de entrevista, artigos ou crônicas, que 

discutem o assunto e contribuem para corroborar a proposta de ver no escritor 

um homem também preocupado com a promoção da leitura no país. 

“Dona Benta: conhecendo a personagem” é o título do terceiro capítulo. 

Como o trabalho apresenta como foco o estudo da avó mediadora de leitura, vi 

a necessidade de conhecer como ela é construída no interior das obras infantis, 

uma espécie de “bastidores” da vida dela. Esse capítulo procura apresentar 

Dona Benta ao leitor. Quem é ela, quando ela aparece na saga infantil, qual sua 

função nas histórias, como ela administra o sítio e como é vista e admirada pelas 

outras personagens das histórias. Trata-se de um capítulo composto por muitas 

citações que contribuem para delinear Dona Benta como a avó contadora e 

mediadora de histórias. Nesse capítulo, o leitor acompanha a construção da 

personagem pelas diversas obras infantis de Lobato. Ao final dele, reservo um 

espaço para apresentá-la como destinatária de algumas cartas infantis que 

encontrei no acervo Raul de Andrade e Silva, no IEB/USP, e tentar compreender 

como ela era vista pelo imaginário infantil dos leitores das obras infantis 

lobatianas, talvez mesmo como mediadora de leitura para esses jovens leitores. 

O quarto capítulo, “Dona Benta e as tipologias de mediação de leitura” é 

para onde convergem todas as discussões anteriores. Nele a tese é apresentada 

e as hipóteses testadas. Primeiramente informo o leitor de que as leituras 

teóricas, juntamente com as leituras das obras infantis, convergiram para a 

constituição de Dona Benta a partir de duas tipologias: a avó mediadora 

“familiar”/leiga de leitura de textos literários e a avó-professora-mediadora de 

conhecimentos e saberes, uma espécie de mediadora “profissional”/institucional. 

Para falar sobre essas tipologias com mais propriedade, elenco onze 
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competências mediadoras de Dona Benta presentes nos textos infantis, de forma 

geral, que também aparecem (embora não todas juntas sempre) nas obras 

escolhidas para análise. 

O capítulo segue dividindo-se em “A avó como mediadora de leitura em 

Dom Quixote das crianças”, no qual apresento como se realizam as 

competências mediadoras de Dona Benta que encontro nessa obra, mas não 

sem antes dedicar um espaço para tratar da materialidade e pluralidade de vozes 

desse texto literário. A próxima divisão intitula-se “A avó como mediadora de 

leitura em Geografia de Dona Benta” e traz a mesma preocupação: discutir as 

competências leitoras dela nesse texto, além de falar, primeiramente, sobre a 

materialidade dele. Finalmente, o último item, “Os mediadores atuais e o 

exemplo de mediação de leitura de Dona Benta”, procura traçar um perfil dos 

profissionais-mediadores de leitura hoje e como o exemplo de Dona Benta ainda 

pode ser eficaz mesmo em tempos de novas mídias e de tecnologias avançadas. 

O capítulo quinto, “Imagens da leitora Dona Benta: breves análises”, 

procura apresentar alguns dos ilustradores da obra infantil lobatiana ao longo 

das diversas edições que ela teve desde o início do século XX até os dias atuais. 

Na sequência, procurando respeitar a cronologia, escolho diversas imagens de 

Dona Benta elaboradas por vários ilustradores com o intuito de discutir que 

parece haver uma evolução na construção imagética visual da personagem: as 

ilustrações de Dona Benta parecem ter evoluído com o passar do tempo, 

acompanhando as mudanças pelas quais as edições da obra passaram para que 

ela continuasse contemporânea e aceita pelo imaginário infantil. Finalmente, 

apresento uma série de imagens de Dona Benta em momentos de mediação de 

leitura na tentativa de discutir que o texto escrito teria, possivelmente, 

influenciado os ilustradores para uma concepção visual dela sempre envolvida 

em momentos de mediação. 

Por fim, o último capítulo, “Dona Benta nas mídias”. Nele procuro 

apresentar como tem sido a apropriação da personagem pelas mídias, como a 

televisão. Muitas gerações conheceram Dona Benta apenas pelos seriados 

televisivos, que já trouxeram uma imagem consagrada da avó na figura de 

alguma atriz que lhe deu vida. Terminamos esse capítulo lembrando que, 

também na televisão, Dona Benta teve de se adaptar ao novo universo 

tecnológico que invade o mundo dos jovens leitores e telespectadores. 
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Nossas “Considerações Finais” recuperam as discussões e resultados 

obtidos a partir de nossa análise e sugerem caminhos para outras discussões 

para as quais nosso trabalho aponta além de tentar resgatar a proximidade entre 

a mediação de Dona Benta e a apresentada pela escola atual. 
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1 MEDIAÇÃO E MEDIADORES DE LEITURA: ONTEM E HOJE 
                                           

                                        “Embora minha paixão pelos livros esteja se tornando                                                               
cada vez menos compulsiva, ainda hoje acho difícil  
imaginar um prazer mais completo do que a leitura” 

                                                                                       (Daniel Goldin. Os dias e os livros, p. 25) 
 

“À medida que se familiarizam com os artefatos 
disponíveis nos ambientes digitais, com os textos e com 

a produção de sentidos demandadas pelas mídias 
digitais, os professores criam pontes para modificar suas 

formas de ensinar a leitura” (Valéria Ribeiro de Castro 
Zacharias, “Letramento Digital: desafios e possibilidades 

para o ensino” in Tecnologias para aprender, p. 29) 
 
 

1.1 Leitura e mediação: aspectos gerais 

 

 A expressão “mediação de leitura” tem sido utilizada, frequentemente, nos 

mais diversos campos do trabalho com leitura. Se falamos sobre Literatura 

infantojuvenil, falamos sobre mediação; se discutimos questões sobre leitura, 

literatura e ensino, está a mediação presente; se a discussão for a respeito de 

práticas de leitura, mediação é assunto certo1. Temos, assim, aparentemente, a 

impressão de que todas as pessoas envolvidas com essa atividade são 

mediadores natos e, por isso, mediar leituras, para o grupo de ouvintes que for, 

parece ser atividade relativamente corriqueira dentro desse campo. 

Sabemos, entretanto, que essa é uma ideia equivocada e procuraremos 

buscar definições conceituais para essa atividade contemporânea bastante 

mencionada quando se fala em leitura para crianças e jovens.   

Vivemos tempos de inúmeros programas de promoção de leitura, tanto no 

Brasil quanto em outros países. Lembramos aqui que o Brasil  

somente iniciou a construção de uma política nacional de livros e 
leitura, com perspectiva de vir a ser política de Estado, a partir de 2003, 
com a promulgação da Lei nº10.7532, a chamada Lei do Livro, 

                                                           
1 A título apenas de exemplo, podemos lembrar o recente livro eletrônico A formação de 

mediadores, Caderno Conversas ao Pé da Página I – 2011, dois anos depois do 
lançamento de Crianças e jovens no século XXI – leitores e leituras, cujo assunto 
também envolve a formação de mediadores de leitura na contemporaneidade. 

2 A regulamentação da lei n° 10.753 deverá apresentar o Plano Nacional do Livro e Leitura - 

PNLL - e formas possíveis para sua organização e estrutura, capazes de formular, 
coordenar e executar ações dessa política setorial. Para sua implantação, os Ministérios 
da Cultura e da Educação deram o passo inicial ao editarem a Portaria Interministerial 
n° 1442 de 10/08/2006, garantindo a estrutura e o marco legal para essa fase do 
processo, com a criação de um Conselho Diretivo, uma Coordenação Executiva e um 
Conselho Consultivo. E, em 1º de setembro de 2011, a presidente Dilma Roussef institui 
o PNLL, por meio do decreto Nº 7.559. CADERNO DO PNLL. Edição revisada e 

http://issuu.com/revistaemilia/docs/crian__as_e_jovens_no_s__culo_xxi_-
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sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de outubro 
daquele ano. [...] a Lei do Livro contribui como primeiro marco legal do 
Estado brasileiro para dar diretrizes amplas e permanentes a esse 
setor da cultura brasileira. O Brasil deu naquele momento seu primeiro 
passo de dimensão nacional e abriu amparo legal e político para novas 
iniciativas que surgiram posteriormente. (MARQUES NETO, 2009, 
pp.61-62)  

 

E, ainda segundo Marques Neto, não podemos nos esquecer de que essa lei se 

insere num debate internacional:  

No contexto específico do livro e da leitura, nunca é demais lembrar 
que foram o Cerlalc-Unesco (Centro Regional para o fomento do livro 
e a Leitura na América Latina, Caribe, Portugal e Espanha) e a OEI 
(Organização dos Estados Ibero-americanos) que promoveram junto 
aos Chefes de Estado da região a retomada das ações de incentivo à 
leitura e fomento ao livro na perspectiva de integração 
estado/sociedade. Essas iniciativas geraram reações positivas na 
maior parte dos países ibero-americanos, resultando no Ano ibero-
Americano da Leitura em 2005 e nos subsequentes Planos Nacionais 
do Livro e Leitura, implementados em mais de uma dezena de países 
e que tem no Brasil o plano mais abrangente e o único instituído 
conjuntamente pelos ministérios de cultura e de educação (MARQUES 
NETO, 2009, p. 62). 
 

Dessas ações resultou o diálogo entre Estado e Sociedade brasileiros 

com a implantação do PNLL (Plano Nacional do Livro e Leitura) em agosto de 

2006. Marques Neto nos recorda ainda que esse plano representa o momento 

inicial da formação de mediadores: criar o PNLL  

unindo Cultura e Educação é momento ímpar na história da luta pela 
leitura no Brasil recente e estratégia fundamental para vislumbrarmos 
uma Política de Estado para a leitura e, portanto, para a necessária 
formação de mediadores (MARQUES NETO, 2009, p. 63). 
 

Um dos objetivos centrais do PNLL é o de formar agentes mediadores de 

leitura: “a prioridade das prioridades para se formar um país de leitores é formar 

pessoas capacitadas para serem mediadores, entendidos como facilitadores das 

circunstâncias que aproximarão o leitor do texto, da leitura” (MARQUES NETO, 

2009, p. 66).  

Infelizmente, temos percebido que a formação desses indivíduos não tem 

sido prioridade nos governos municipais e estaduais. Embora haja material 

disponível, inclusive na internet, sobre formação de mediadores produzido pelo 

governo federal, como nos lembra Rildo Cosson (2015) em “A prática da leitura 

                                                           
atualizada em 2014, disponível em 
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1171222/cadernoPNLL_2014ab.pdf/df8f8f2
0-d613-49aa-94f5-edebf1a7a660, acesso em 18/03/2015. 

http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1171222/cadernoPNLL_2014ab.pdf/df8f8f20-d613-49aa-94f5-edebf1a7a660
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1171222/cadernoPNLL_2014ab.pdf/df8f8f20-d613-49aa-94f5-edebf1a7a660
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literária na escola: mediação ou ensino?”, a mediação da leitura literária ainda é 

bastante precária e se nossos professores leem poucos textos, leem menos 

ainda textos literários: 

Transformações de ordem social, pedagógica e teórica, associadas a 
uma cristalização da formação humanista que sustentava essa 
tradição, terminaram por reduzir o espaço da leitura da literatura no 
ensino da língua materna, agora comandada por livros didáticos, textos 
de jornais e outros textos de uso cotidiano ou produtos da comunicação 
de massa (COSSON, 2015, p. 165). 
 

Nas décadas de 80 e 90 do século XX, entretanto, já havia algumas 

políticas públicas de incentivo à leitura, embora de forma, muitas vezes, 

descontínua. Algumas das mais conhecidas foram: PNSL (Plano Nacional Sala 

de Leitura), (1984-1987), PROLER (Programa Nacional de Incentivo à Leitura3), 

que continua ainda em vigor e foi criado pela Fundação Biblioteca Nacional, Pró-

leitura na formação do professor (1992-1996), Programa Nacional Biblioteca do 

Professor (1994) que foi substituído por Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE) e, segundo Aparecida Paiva (2012), tem como objetivo principal  

democratizar o acesso a obras de literaturas brasileiras e estrangeiras 
infantis e juvenis, além de fornecer materiais de pesquisa e de 
referência a professores e alunos das escolas públicas brasileiras 
(PAIVA, 2012, p. 14).  

 

Em obra que analisa o programa na rede de ensino pública de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, a estudiosa chega à conclusão de que, embora as 

escolas públicas agora tenham bons acervos de livros infantojuvenis, falta o 

profissional preparado para fazer esse livro chegar até seu leitor. Faltam, 

também, ações que primem por formar esse profissional a fim de que o programa 

possa, de fato, cumprir com seu papel de formar leitores. Para Paiva:  

                                                           
3 Segundo Affonso Romano de Sant´anna, “A formidável experiência do PROLER logrou em 

pouco tempo estabelecer-se em cerca de 300 municípios e ter mais de 30 mil voluntários, 
mas foi praticamente anulada pelo Ministro da cultura do governo Fernando Henrique 
Cardoso. Porém, no governo Lula foi reativada e ampliada pelo Ministério da Cultura ao 
trazer para os seus quadros pessoas afinadas com uma nova visão da leitura e do Brasil 
e ao articular duas pontas de lança eficazes para uma política nacional de leitura: a. A 
primeira foi a experiência vitoriosa dos “agentes de leitura” no Ceará e no Acre, trazidas 
para o MinC de tal modo que hoje milhares de “agentes e mediadores” estão se formando 
em todo o país; b. a segunda foi a criação do PNLL, reunindo o MEC e o MinC, editores 
e diversos segmentos do mundo da leitura, sob a direção segura e produtiva do professor 
e editor José Castilho”. Apresentação de Affonso Romano de Sant´Anna ao PNLL, textos 
e histórias- 2006-2010. Disponível em 
https://www.dropbox.com/s/ftlr62chc07osg4/pnll20062010.pdf?dl=0, acesso em 
18/03/2015. 

https://www.dropbox.com/s/ftlr62chc07osg4/pnll20062010.pdf?dl=0
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Ocorrem, com menor frequência, ações que viabilizam a formação de 
professores e de profissionais que atuam nas bibliotecas escolares 
para o reconhecimento do potencial do material disponibilizado e suas 
possibilidades educativas no cotidiano escolar, em especial, na sala de 
aula e na biblioteca (PAIVA, 2012, p. 17). 

 

Lembramos ainda que, na década de 80 do século XX, nasceram a 

Associação de Leitura do Brasil (ALB) e o Cole4, com seus Congressos de 

Leitura até hoje realizados e que há mais de três décadas trazem à baila 

discussões sobre o trabalho que se tem realizado sobre leitura no Brasil. É 

fundamental também lembrarmos da Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil (FNLIJ), seção brasileira do International Board on Books for Young 

People – IBBY, presente no país desde maio de 1968 e que é responsável por 

inúmeros e significativos prêmios literários, concursos e salões de livros, 

contribuindo para difundir ações de leitura realizadas no Brasil.  

Acrescentamos também a esse grupo a fundação da Cátedra de Leitura 

PUC/UNESCO em 2006. De certa forma, todas essas instituições bem como 

outros programas de leitura contribuíram para a criação do PNLL, como vemos 

em texto que definiu o Plano Nacional do Livro e Leitura entre 2006 e 2010: 

Entre as diversas iniciativas que contribuíram diretamente para a 
elaboração deste Plano, podem ser lembradas: o Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional da Biblioteca Escolar 
(PNBE), o fórum da Câmara Setorial do Livro, Leitura e Literatura 
(instituída por decreto presidencial em 2005 e da qual decorreu o atual 
Colegiado Setorial de Livro, Leitura e Literatura, o projeto Fome de 
Livro (iniciativa do MEC/Biblioteca Nacional), o Programa Nacional do 
Livro no Ensino Médio (PNLEM), o Programa de Formação do Aluno e 
do Professor Leitor e o Vivaleitura – Ano Ibero-americano da Leitura 
(2005), imenso programa desenvolvido pelo MinC, MEC, organismos 
internacionais e entidades da sociedade. Merece especial ênfase a 
contribuição oferecida pelo Programa Nacional de Incentivo à Leitura 
(PROLER), que, com a experiência acumulada ao longo de mais de 
quase duas décadas na realização de projetos de fomento à leitura por 
todo o país, com a promoção de oficinas, cursos, palestras e eventos 
artístico-culturais das mais diferentes naturezas, pôde fortalecer 
subsídios para o debate em questão (MARQUES NETO, 2010, p. 32) 

 

                                                           
4 De acordo com o site da ALB, “A ALB nasceu no início dos anos 80, durante o terceiro COLE, 

por decisão de assembleia. O comitê provisório da entidade tomou posse e realizou sua 
primeira reunião nos dias 17 e 18 de Dezembro de 1981. A Associação de Leitura do 
Brasil e o Congresso de Leitura do Brasil formaram-se no interior da luta pela 
redemocratização do país e foram importantes instrumentos de garantia do direito à 
palavra e veículo de expressão de diversos segmentos sociais. A questão da promoção 
e do estímulo à leitura passava, naquela época, fundamentalmente pela divulgação do 
próprio texto escrito num momento em que havia poucos espaços de publicação e de 
informação”. Disponível em http://alb.com.br/alb/apresentacao, acesso em 26/10/15. 

http://alb.com.br/alb/apresentacao
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Conveniente lembrarmos que essas políticas nem sempre surgiram 

espontaneamente, mas sim por pressão da mídia e por resultados de avaliações 

institucionais que apontaram, diversas vezes, o fracasso dos alunos no quesito 

competência leitora, como nos lembra Dagoberto Buim Arena no “Prefácio” à 

obra Leitura, Mediação e Mediador (2006), organizada por Maria Helena T.C. 

Barros, Sueli Bortolin e Rovilson José da Silva: 

A expansão do mercado editorial brasileiro, tanto dos livros didáticos, 
quanto dos livros de literatura para crianças e adolescentes, foi 
financiada por projetos do governo federal, sob pressão de dados 
produzidos por avaliações institucionais, na área da educação, pela 
pressão da mídia e pela própria conjuntura e demandas sociais do 
país. Se, por um lado, é possível louvar o esforço, por outro é possível 
apontar as dificuldades para a progressão esperada do universo de 
leitores [...]. Uma das dificuldades parece situar-se na ausência 
institucional da figura do mediador de leitura em bibliotecas das escolas 
do país. Outra, no processo de ensinar e aprender a ler nas escolas. 
Um outro, ainda, na organização de espaços específicos –a biblioteca 
escolar e pública- para a interação sujeito, mediador e livro (ARENA5, 
2006, p. 8). 
 

Vemos, com isso, que essas políticas e programas de leitura trazem à 

tona a questão da formação do mediador de leitura.  

Muitas possibilidades de discussão já surgiram para explicar essa figura: 

trata-se de uma pessoa que adora ler e se coloca à disposição para ajudar outras 

com dificuldade de leitura; é aquele indivíduo que está disponível para falar sobre 

leitura ou leitura de literatura para um público pouco afeito a tais atividades; ou 

ainda pessoas que sabem contar histórias e executam esse ato com muita 

facilidade; são professores que, diferentes de outros, têm proximidade com a 

leitura, em especial, com clássicos da literatura, e sabem falar deles com prazer 

para um público que busca livros; é um bibliotecário que adora ler e faz um 

trabalho com o público que frequenta o ambiente que ele coordena; enfim, muitas 

outras definições poderiam ser elencadas aqui e todas com um certo fundo de 

veracidade.  

 Todas essas caracterizações de um “mediador de leitura” parecem 

resgatar a noção de sistema literário de Antônio Candido, autor-obra-público, 

inscrevendo a figura do “mediador de leitura” no eixo que liga “obra-público”. 

                                                           
5 Dagoberto Buim Arena: livre-docente, professor Dr. do departamento de Didática e do programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, 
campus de Marília. 
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Cabe a ele apresentar o livro-- texto de literatura--, a um ouvinte, a uma criança, 

a um jovem ou mesmo a um adulto: o mediador levará o livro de determinado 

autor a um determinado público leitor. Lembramos palavras de Regina 

Zilberman, na apresentação à obra Interação e Mediação de Leitura Literária 

para a infância, de Flávia B. Ramos e Neiva S. Petry Panozzo:  

[a mediação] aponta para a ação de um interlocutor, no caso, o 
docente, convocado para proceder à introdução de seus alunos ao 
conhecimento e à apreciação do universo ficcional proporcionado por 
textos de natureza artística (RAMOS; PANOZZO, 2011, p. 16).  
 

Também resgatamos aqui a figura dos bibliotecários, muito solicitados, 

mas pouco presentes no ambiente escolar.  

Quando existente, esse profissional parece ser alguém responsabilizado 

pela burocracia do entra e sai dos livros nas bibliotecas ou mesmo a pessoa que, 

lá no meio de uma infinidade de papel empilhado, “zela” pela existência 

impecável dos livros nas prateleiras das bibliotecas. Às vezes, práticas leitoras 

não estão presentes no dia-a-dia desses profissionais também tão fundamentais 

para o processo de mediação de leitura escolar.  

Em “No espelho, O Trickster”, um dos capítulos de Mediação de Leitura: 

discussões e alternativas para a formação de leitores (2009), Nanci Nóbrega 

escreve também sobre a figura dos bibliotecários, em especial, sobre a 

necessidade de que eles estejam, cada vez mais, ligados à informatização e 

preocupados com a biblioteca em seu novo formato para o século XXI: um 

espaço para a leitura e para a mediação dela. 

 

  1.2 Mediação de leitura: definições 

Ser mediador seria exatamente o quê?  

Vamos começar pensando no significado primeiro do verbo do qual deriva 

a palavra mediador: mediar. O que é mediar? Segundo o Dicionário On Line de 

Léxico, “mediar” vem do latim mediare e significa: 1. “atuar como um mediador; 

interferir em relação a”; 2: “localizar-se entre dois pontos”; 3.  “ocorrer entre dois 

pontos ou duas épocas distintas”6. No Novo Dicionário Aurélio, encontramos 

praticamente os mesmos significados: “[Do latim mediare, por via erudita];”1. 

“Verbo transitivo direto: dividir ao meio, repartir em duas partes iguais”; 2. “Intervir 

                                                           
6 Disponível em http://www.lexico.pt/mediar/, acesso em 04/12/2014. 

http://www.lexico.pt/mediar/
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como árbitro ou mediador”; 3. “Ficar no meio de dois pontos; distar;” 4. “Decorrer 

ou ter decorrido entre duas épocas; 5. “Ser mediador ou árbitro7”. Para mediador, 

temos, no mesmo dicionário Novo Aurélio: [Do lat. tard. mediatore]; 1. “Que ou 

aquele que medeia ou intervém, medianeiro, mediatário, intermediário, 

intermédio”; 2. “Diz-se de, ou pessoa que coordena discussão em grupo, painel 

ou mesa redonda; moderador” (FERREIRA, 1999, p. 1305). 

 Vemos, a partir desses significados, que mediador pode ser ainda aquele 

que concilia partes em desacordos, como mediadores da paz. O que 

percebemos disso é que o verbo “mediar” pressupõe dois lados e alguém entre 

esses lados que os une, que estabelece uma conexão entre eles. Se pensarmos 

na nomenclatura anterior de “mediadores da paz”, podemos imaginar a 

capacidade argumentativa que esses indivíduos devem dominar para buscar unir 

dois povos em desarmonia, por exemplo. Exigir-se-ia muito desses indivíduos. 

Essa ideia se mantém quando pensamos em mediadores de leitura: exige-se 

muito quanto à formação desses indivíduos.  

Assim, embora os significados no início levantados se mantenham, são 

insuficientes para nomear e buscar uma definição para “mediadores de leitura”.  

Livros discorrem, em sua maioria, sobre situações de leitura, não 

especificamente sobre o conceito de mediação e mediadores e como formá-los. 

O que encontramos são capítulos de textos que se debruçam, esporadicamente, 

sobre o tema “mediação”. Podemos citar como exemplos o texto de José 

Castilho Marques Neto, anteriormente citado, “Políticas públicas de leitura e a 

formação de mediadores”, no livro Mediação de Leitura: discussão e alternativas 

para a formação de leitores. Nesse capítulo o autor, além de tratar do PNLL, foco 

do texto, discute, embora rapidamente, a formação do mediador de leitura. 

Nesse mesmo livro, também encontramos texto de Fabiano dos Santos, 

“Agentes de leitura: inclusão social e cidadania cultural”. O foco do texto está na 

formação dos agentes de leitura que são também mediadores e o autor destaca, 

insistentemente, na formação desses mediadores/agentes leitores, sublinhando 

ser essencial que o “mediador” seja um bom leitor.  

                                                           
7 FERREIRA, A. B. H. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3 ed. 

Totalmente revista e ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1305. 
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Podemos ainda lembrar, desse livro, dois textos: o de Ezequiel Theodoro 

da Silva, “O professor leitor”, no qual Silva insiste na necessidade de que os 

cursos formem professores leitores, pois somente esses poderão ser 

mediadores, e o de José Castilho Marques Neto, Socorro Venegas e Sylvie 

Octobre, que nasceu mesa-redonda, registrado no livro do 2º Conversas ao Pé 

de Página 2012: Crianças e jovens no século XXI: leitores e leituras. Nesse texto, 

os debatedores discutem a formação de mediadores e tocam na questão da 

leitura por prazer que deve fazer parte da formação do mediador. Há também o 

livro Biblioteca escolar e a formação de leitores: o papel do mediador de leitura, 

de Rovilson José da Silva. O livro é a tese de doutorado do pesquisador, fruto 

da instalação de um projeto de formação de mediadores, em especial, para 

trabalhar em bibliotecas nas escolas públicas de Londrina, Paraná. Na obra, o 

autor dedica um capítulo à formação de mediador de leitura em biblioteca 

escolar.  

Esse autor, juntamente com Maria Helena T.C. de Barros e Sueli Bortolin, 

produziu o livro Leitura, Mediação e Mediador, em 2006. Os autores se alternam 

em treze capítulos que discorrem sobre mediação de leitura na escola e nas 

bibliotecas escolares. Embora os assuntos tratados sejam interessantes e 

resultantes, muitas vezes, de pesquisas realizadas em sala de aula, o livro não 

apresenta uma explanação específica e teórica sobre a figura do mediador. 

Uma obra, cujo tema “mediadores” perpassa boa parte do texto e é 

discutido de forma pontual é Libros, lectores y mediadores, dos espanhóis Pedro 

C. Cerrillo, Elisa Larrañaga e Santiago Yubero8. Também percebemos que tal 

nomenclatura tem muita força em países latino-americanos como Colômbia, 

Chile, Argentina e também na Espanha. Assim, tal nomenclatura pode ter sido 

“importada” a partir de políticas públicas de leitura, cujos modelos foram 

utilizados para compor políticas públicas brasileiras de leitura. Essa é uma 

hipótese para o uso tão “natural” de tal termo em diversos textos teóricos e textos 

que constituem programas de políticas públicas de leitura Brasil afora. 

                                                           
8 Recentemente, a Revista Emília, em parceria com o evento “Conversas ao Pé de Página”, 

publicou o livro em formato virtual A Formação de Mediadores, mas nem todos os 
capítulos tratam pontualmente do assunto. Disponível em 
http://www.revistaemilia.com.br/mostra.php?id=507, acessado em 29/09/2015. 

http://www.revistaemilia.com.br/mostra.php?id=507
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Também encontramos em Tortura e glória: fuga na ordem dos livros, texto 

de Nilma Lacerda, publicado em 2010, a possibilidade de que essa nomenclatura 

tenha surgido no Brasil com a chegada dos estudos de Roger Chartier sobre 

políticas públicas de leitura, nas décadas de 80 e 90 do século XX. Lacerda 

(2010, p. 11) comenta: “A mediadora ou mediador de leitura está ali, ao lado das 

figuras mencionadas por Chartier, na rede de profissionais que constrangem o 

leitor”. 

Além disso, não podemos esquecer da contribuição brasileira de Paulo 

Freire a partir da década de 70 do século XX. O educador defendia uma forma 

de ensinar  

[...] caracterizada por uma nova relação professor-aluno e pela 
formação de cidadãos participativos e preocupados com a 
transformação e o aperfeiçoamento da sociedade. Dessa forma, a 
função do professor deixa de ser o de difundir conhecimento para 
exercer o papel de provocar o estudante a aprender a aprender. Esse 
conceito também está presente na perspectiva da escola cidadã, 
idealizada por Paulo Freire, na qual o professor deixa de ter um caráter 
estático e passa a ter um caráter significativo para o aluno (MENEZES; 
SANTOS, 2001, p. 1).9 
 

É dos espanhóis Cerrillo, Larrañaga e Yubero (2002, p. 29) uma das 

melhores definições teóricas que encontramos para a figura do mediador de 

leitura: “El mediador es el puente o enlace entre los libros y esos primeros 

lectores que propicia y facilita el diálogo entre ambos”10. Vemos aqui semelhança 

com a definição de dicionário apresentada anteriormente, em que essa figura faz 

o papel de “ponte”, de mediatário, de intermediário entre dois “pontos”, no nosso 

caso, entre o livro e o leitor. Os estudiosos esclarecem quais seriam, segundo 

eles, as principais funções do mediador a fim de formar leitores autônomos. 

Vejamos: 

                                         1. Crear y fomentar hábitos lectores estables. 
2. Ayudar a leer por leer. 
3. Orientar la lectura extraescolar. 
4. Coordinar y facilitar la selección de lecturas por edades11. 
5. Preparar, desarrollar y evaluar animaciones a la lectura12 
(CERRILLO, LARRAÑAGA, YUBERO, 2002, p. 30). 

                                                           
9 Disponível em www.educabrasil.com.br/professor-mediador, acesso em 13/07/2016. 
10 “O mediador é a ponte ou a ligação entre livros e aqueles primeiros leitores que incentiva e 

facilita o diálogo entre eles” (tradução minha). 
11Apesar de acharmos eficientes essas funções, esclarecemos que a seleção de leituras por 

idade, a nosso ver, precisa de uma discussão à parte, já que achamos que ela pode ser 
limitadora em determinadas situações. 

12 1) Criar e fomentar hábitos leitores estáveis; 2) Ajudar a ler por ler; 3) Orientar a leitura 

http://www.educabrasil.com.br/professor-mediador
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Para os estudiosos, o mediador deve ser uma pessoa habituada a ler com 

frequência de forma que essa leitura seja não mais uma obrigação, mas sim 

parte de um hábito que o acompanha na vida diária e, por isso, ele se sente 

capaz de ajudar outras pessoas, sejam crianças, jovens ou adultos, a cultivar a 

leitura do ler por ler, ler por prazer, não por obrigação. Esse hábito adquirido lhe 

permite ajudar essas pessoas a desenvolver o prazer por ler o que extrapola a 

obrigação escolar e a fazer com que elas encontrem textos que lhes despertem 

o prazer estético, o que entendemos como a descoberta de obras que, por algum 

motivo novo, como a leitura de outras antes desconhecidas, despertem o 

indivíduo para aspectos anteriormente não observados. Trata-se de um 

“aprender a gostar”, de um certo refinamento no gosto por textos literários 

anteriormente impensáveis de serem lidos. Tais indivíduos podem se sentir 

verdadeiros mediadores de leitura, capazes inclusive de preparar, desenvolver 

e avaliar encontros como os de clubes ou círculos de leitura13, nos quais o 

professor ou mediador é aquela pessoa que dá “condições para que a atividade 

aconteça, agindo como um facilitador” (COSSON, 2014, p. 140). 

Podemos perceber que as funções apontadas acima são objetivas e 

mostram a preocupação com a formação de pessoas, primeiramente leitoras, e 

que, por isso, sejam capazes de ajudar a criar e fomentar bons hábitos leitores. 

Os estudiosos são bastante pontuais na preocupação por definir o profissional 

mediador e continuam: 

Para poder cumplirlas [principais funções], el mediador debe reunir 
uma serie de requisitos imprescindibles que, aunque pudieran parecer 
óbvios, deben saber-se: 

a. Ser um lector habitual. 
b. Compartir y transmitir el gozo de la lectura. 
c. Tener capacidade para promover la participación. 
d. Uma cierta dosis de imaginación y creatividad. 
e. Creer firmemente em su trabajo de mediador. 
f. Poseer una mínima formación literária, psicológica y didáctica 

14(CERRILLO, LARRAÑAGA, YUBERO, 2002, p. 30). 

                                                           
           extraescolar; 4) Coordenar e facilitar a seleção de leituras por idade; 5) Preparar, 

desenvolver e avaliar animações para a leitura (tradução minha). 
13 Círculo de leitura é uma nomenclatura desenvolvida pelo professor Rildo Cosson em Círculos 

de Leitura e Letramento Literário, 2014. 
14 Para poder cumprir [as principais funções], o mediador deve reunir uma série de requisitos 

imprescindíveis que, ainda que possam parecer óbvios, devem saber-se: a) ser um leitor 
habitual; b) compartilhar e transmitir a alegria da leitura; c) ter capacidade de promover 
a participação; d) uma certa dose de imaginação e criatividade; e) crer firmemente em 
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Com tais características, o mediador seria um profissional, em primeiro 

lugar, praticante da leitura-- impossível mediar leitura, sem ser leitor--, para, a 

seguir, estar entre o livro, objeto de seu trabalho, e o leitor, figura que o mediador 

deseja atingir. Além disso, não basta, como podemos ver, querer apenas ser 

mediador, é necessário ter uma formação mínima de conhecimentos literários, 

psicológicos e didáticos. Estamos falando, portanto, de alguém que deve ter 

formação na área de Humanas e que seja um leitor que lê por prazer, que se 

cerca de seus objetos- livros - porque também acredita na possibilidade de que 

eles contribuem para a formação humana. Vejamos o que os mesmos autores 

nos lembram sobre a questão do “prazer de ler”, bastante polêmica: 

“La expresión “el placer de leer” exige uma explicación para evitar que 
se vacíe de significado: la lectura (essencialmente la lectura de textos 
literários) solo se convierte em placer cuando es activa, creativa y 
habitual; y para llegar a ello hay que recorrer um largo caminho en el 
que son necessários el rigor, la soledad, la disciplina y la constância. 
El “placer de leer” se hace, pues, poco a poco; y somos los adultos los 
que tenemos que poner los médios para que los niños puedan llegar a 
tenerlo um día15 (CERRILLO, LARRAÑAGA, YUBERO, 2002, p. 30). 

 

O mediador eficiente parece ser aquele que consegue conduzir seus 

ouvintes a esse trajeto de amadurecimento de leitura, afinal, ler na solidão exige 

amadurecimento nas práticas leitoras, disciplina e também perseverança, pois 

muitos textos literários são complexos e podem desestimular numa primeira 

leitura. É necessário aprender a vencer esses obstáculos e o mediador deve 

ajudar o leitor/ouvinte a dar esses passos. Além disso, o ato solitário de leitura 

pode ser bastante inquietante: o leitor pode ler na solidão de seu quarto, na 

biblioteca, na sala ou onde quiser, mas ao tomar contato com as ideias do autor 

e pensar nelas em relação às dele, já parece tornar a leitura um ato solidário, em 

vez de solitário.  

Ao lermos um texto de um autor, retomamos o que sabemos do assunto 

lido e cotejamos com o que ele nos apresenta numa espécie de constante 

diálogo com o autor. Isso proporcionaria uma troca de sentidos entre o que pensa 

                                                           
seu trabalho de mediador; f) possuir uma mínima formação literária, psicológica e 
didática (tradução minha). 

15 A expressão “o prazer de ler” exige uma explicação para evitar que se esvazie de significado: 
a leitura (essencialmente a leitura de textos literários) somente se converte em prazer 
quando é ativa, criativa e habitual; e para se chegar a isso temos de percorrer um longo 
caminho no qual são necessários rigor, solidão, disciplina e perseverança. O “prazer de 
ler” se faz, pois, pouco a pouco, e somos nós, os adultos, que temos de proporcionar os 

meios para que as crianças possam chegar a tê-lo um dia (tradução minha). 
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o leitor na sociedade em que vive, o que pensava o autor na sociedade em que 

viveu e escreveu o texto e o que o leitor passa a pensar a partir desse diálogo 

entre ambos. 

Se é necessário ter afinidade com a literatura, não podemos esquecer que 

os mediadores devem conhecer bem os textos com os quais trabalham e que 

indicam para os leitores. São esses textos que poderão “conquistá-los” e 

transformá-los em verdadeiros leitores. Cerrillo, Larrañaga e Yubero (2002, p. 

31) lembram que  

 
[...] para hacer lectores no existe mejor medicina que los buenos libros, 
selecionados por su capacidade para transmitir mensajes expressados 
com corrección y calidad, y por su capacidade para emocionarnos o 
para hacernos vibrar, sentir, soñar o compartir. Decía Pedro Salinas 
(1993, p. 170), referiéndose a los escolares, que no hay misterio 
alguno, sino: Ponerles em contacto com los mejores professores de 
lectura: los buenos libros16 (grifos dos autores). 

 

A essas definições acrescentamos o que pensa a estudiosa da leitura na 

França, Michèle Petit, em Os jovens e a leitura: Uma nova perspectiva (2008, p. 

174, 175). A partir de suas pesquisas, Petit aponta que os jovens são capazes 

de perceber que a leitura os ajuda a entender a vida de outra maneira. Sobre o 

mediador, ela anuncia uma maneira de pensar sobre essa figura: 

[...] o iniciador aos livros é aquele ou aquela que pode legitimar um 
desejo de ler que não está muito seguro de si. Aquele ou aquela que 
ajuda a ultrapassar os umbrais em diferentes momentos do percurso. 
Seja profissional ou voluntário, é também aquele ou aquela que 
acompanha o leitor no momento, por vezes tão difícil, da escolha do 
livro. Aquele que dá a oportunidade de fazer descobertas, 
possibilitando-lhe mobilidade nos acervos e oferecendo conselhos 
eventuais, sem pender para uma mediação de tipo pedagógico. 

Desse modo, parece-nos que o mediador incentiva o jovem a realizar 

descobertas na leitura que podem guiá-lo a novas escolhas e a formar seu 

particular gosto por textos literários.  

Esse mediador, esse “iniciador”, para nós, quase sempre, é o professor. 

Acreditamos que a mediação leitora fortaleça a figura do professor. Para nós, ela 

representa “ação”. Ela não representa uma nova profissão, apesar das várias 

                                                           
16 [...]para se fazer leitores não existe melhor remédio que os bons livros, selecionados por sua 

capacidade de transmitir mensagens expressas com correção e qualidade, e por sua 
capacidade de emocionar-nos ou de fazer-nos vibrar, sentir, sonhar ou compartilhar. 
Dizia Pedro Salinas (1993, p. 170), referindo-se aos estudantes, que não há mistério, 
senão: Pô-los em contato com os melhores professores de leitura: os bons livros (grifos 
dos autores) (tradução minha). 
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invenções sinônimas de nomenclatura que têm surgido a partir dela como 

“promotores” ou “agentes de leitura”. O maior responsável por esse papel ainda 

é o professor, embora, muitas vezes, ele não execute de forma adequada essa 

função, como nos lembra Anne-Marie Chartier em “A importância da escola na 

formação do leitor”. Para Chartier, cabe ao professor fazer o aluno passar pela 

iniciação do prazer de ouvir ou ler um texto: 

Na mediação da leitura, entra-se em um domínio em que o capricho e 
o prazer imediato não funcionam. Entra-se no campo de um prazer que 
se constrói na lentidão. E ainda que não possa ensinar o prazer, pode-
se partilhá-lo, aceitando a lentidão. Muitos jovens professores parecem 
ter pudor de ler com entusiasmo para as crianças e fazer com que elas 
sintam que o livro deve ser ótimo, porque o professor expressa 
emoções fortes através da leitura. É por identificação com este leitor 
magistral que é o professor que começo a sentir as emoções do livro 
que, mais tarde, vou reviver na releitura como adulto (CHARTIER, 
2008, p. 2). 

O processo de formar leitores sempre incluiu um mediador que era 

representado pelo pai, mãe, avó, avô etc, no ambiente familiar, e professor, no 

ambiente escolar. 

Hoje, o mais importante nesse processo de ser um mediador parece ser 

a pergunta apontada por Versiane, Yunes e Carvalho (2012, p. 41): “Eu, que 

quero tanto formar leitores, sou um leitor?”. A questão levantada pelas autoras 

aponta que não basta haver apenas boa vontade, há de haver, em primeiro lugar, 

a proximidade com textos dos mais diversos gêneros e, em especial, com o texto 

literário. Vale lembrar aqui que “Só podemos despertar o prazer de ler se esse 

prazer está em nós” (VERSIANE, YUNES e CARVALHO, 2012, p. 41). A leitura 

literária deve aflorar no mediador de leitura como algo que faz parte de sua vida, 

que está impregnado em seu ser. Lembramos aqui fala de Marcel Proust em 

Sobre a Leitura: “[...] a leitura é para nós a iniciadora cujas chaves mágicas 

abrem no fundo de nós mesmos a porta das moradas onde não saberíamos 

penetrar, seu papel na nossa vida é salutar” (PROUST, 2003, p. 35). 

Ter presente o prazer pela leitura é algo fundamental para ser mediador. 

Não se pode falar de algo de que não se gosta, não se pode falar sobre o livro 

que não se leu, não se pode ensinar a ler se não se gosta de ler. Percebemos, 

com isso, que o mediador de leitura executa papel primordial nos quesitos do 

“direito ao prazer de ler” e do “direito de ler”, o último muito discutido por Antônio 

Candido.  
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O mediador é o indivíduo que pode resgatar no leitor esse direito, já que 

ele medeia a relação entre o livro, o autor e o receptor. Embora, aparentemente, 

literatura e direitos humanos pareçam não compartilhar muitas coincidências, 

alguns estudiosos buscaram uma aproximação entre esses termos, como faz 

Antonio Candido em “O direito à literatura”, texto pertencente à obra Vários 

Escritos (2011) e, com isso, como nos lembram Graça Paulino e  Rildo Cosson, 

em capítulo intitulado “A literatura no território dos direitos humanos”, 

pertencente à obra O direito à literatura, organizado por Aldo de Lima,  é possível 

“ler o lugar da literatura no território dos direitos humanos” (PAULINO, COSSON, 

2012, p. 95), a ponto de se constituir a literatura “ela mesma, um direito a ser 

assegurado à humanidade” (PAULINO, COSSON, 2012, p. 95). 

Inseridos em um mundo que também é feito de linguagem, passamos a 

ser por ela também definidos e a adquirimos a partir do grupo social ao qual 

pertencemos e onde vivemos (PAULINO, COSSON, 2012). Fazemos desse 

mundo-linguagem-social, nosso mundo-linguagem-individual. É, por isso, a 

linguagem, ao mesmo tempo, de um e de todos e com ela apreendemos os 

sentidos do nosso cotidiano. Os estudiosos ainda pontuam:  

Mesmo antes de aprender a falar já usamos sons e gestos para nos 
comunicar. Por isso a linguagem sempre está presente em nossa vida. 
De posse da palavra, o mundo passa a ser aquilo que conseguimos 
dizer. Quanto mais palavras conhecemos e usamos, maior é o nosso 
mundo, maior é a nossa compreensão dele, mais ativo e forte é o nosso 
corpo-linguagem (PAULINO, COSSON, 2012, p. 103). 

 

É na literatura que também encontramos esse corpo-linguagem e dele nos 

alimentamos e, por isso, “sem o seu exercício perdemos parte da materialidade 

do mundo porque não temos como traduzi-lo em palavras. Sem a sua 

experiência, perdemos também a nós mesmos, pois nos faltarão as palavras que 

nos constituem e dão sentido ao que vivemos” (PAULINO, COSSON, 2012, p. 

104).  

Assegurar a todo aluno o direito à literatura tem sido um esforço cada vez 

mais evidente das políticas públicas de leitura no Brasil, como é o caso dos já 

mencionados Plano Nacional Biblioteca na Escola e Plano Nacional do Livro e 

Leitura, embora seus resultados ainda estejam muito longe do que se espera 

como ideal. Dentro do contexto escolar, por sua vez, os professores 

universitários têm feito um grande esforço para conscientizar seus alunos 
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(futuros professores) de que a literatura não deve ser apresentada no ensino 

básico como uma disciplina imposta, mas sim como “uma atividade de 

exploração do texto literário [que discuta] intensamente a compreensão do texto 

[e que mostre como] interpretá-lo com atividades diversificadas” (PAULINO, 

COSSON, 2012, p. 106), apesar dessa consciência ainda não ter se 

transformado em prática cotidiana. Somente assim leitor e texto poderão se 

encontrar e, finalmente, essa prática contribuir para a formação daquilo que 

tantos professores dizem faltar em seus alunos: um repertório cultural. 

Candido, em sua clássica obra Formação da Literatura Brasileira, discute 

aquilo que ele chama de “processo formativo da literatura brasileira”, permitindo 

refletirmos, hoje, sobre a leitura, nas discussões dos estudos literários. Marisa 

Lajolo, em estudo sobre o texto de Candido, nos lembra:  

Na Formação da Literatura Brasileira podemos encontrar a 
fundamentação teórica e epistemológica para a discussão da 
importância e da centralidade da leitura em questões de literatura: ao 
conceber a literatura como integração de autores, obras e público em 
um sistema articulado, não mais como uma pluralidade aleatória –
ainda que cronologicamente próxima— de autores e obras, concebidos 
como independentes de uma articulação socialmente visível em um 
sistema, a Formação permite que se tome leitura como um implícito 
(LAJOLO, 2005, p.78). 

 

Lajolo nos lembra ainda que são esses estudos que permitem, hoje, 

perguntas sobre se uma adaptação de um clássico é ainda “o clássico”. Textos 

originalmente publicados em periódicos são os mesmos que foram para os 

livros? Um livro publicado em forma de folhetim teria o mesmo público se 

publicado originalmente em livro? Enfim, essas são também algumas perguntas 

que se espera sejam feitas por pessoas que fazem a ponte entre a obra, o autor 

e o leitor. Mediadores de leitura podem instigar os leitores a pensarem sobre 

essas questões. 

 O mediador eficiente deve ter informações sobre o autor de um texto, 

deve saber da sua importância na história da literatura, e conhecer a obra literária 

desse autor, além de desejar apresentá-los ao leitor-receptor. Vemos, assim, 

que o mediador tem um importante papel dentro do esquema de autor-texto-

leitor, proposto por Antônio Candido e que, ao mediador, é dado o poder de 

resgatar no leitor o direito à literatura. Vejamos essa questão em texto de 1988, 

de Candido, “O direito à literatura”: 
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Acabei de focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de 
dois ângulos diferentes. Primeiro verifiquei que a literatura corresponde 
a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de 
mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos 
e à visão do mundo que ela nos organiza, nos liberta do caos e, 
portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa 
humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento 
consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações 
de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a 
servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro ela 
tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos (CANDIDO, 1995, 
p.256). 

 

Ter consciência do direito à literatura parece ser importante a todo leitor, 

entretanto, isso não é tão difundido quanto parece e muitos ainda continuam 

excluídos da prática leitora e, por isso, sem exercer esse direito. Mediadores de 

leitura são essenciais para difundir essa consciência e o fazem apresentando a 

literatura ao público leitor. Fabiano dos Santos, em texto sobre a formação de 

agentes de leitura, enfatiza: 

 
Toda pessoa tem o direito de ler. O direito de ler em casa no aconchego 
com os pais, os filhos, o marido, a esposa, o namorado, a namorada. 
O direito de ler na escola com o carinho da professora, o direito de ler 
na biblioteca na companhia dos livros. O direito de ler na roda com 
amigos. O direito de ler para dormir e sonhar. O direito de ler para 
acordar o mundo. O direito de ler para amar. O direito de ler para 
conversar sobre as coisas da vida e do mundo. O direito de ler na 
escola durante uma aula chata ou na rede para enganar a preguiça. O 
direito de ler para se aventurar por entre saberes e sabores. O direito 
de ler para viajar por pessoas, tempos e lugares. O direito de ler para 
gastar os livros com as impressões digitais e com as asas da 
imaginação. O direito de ler para brincar com as palavras, as histórias, 
as poesias, as fábulas, os contos. O direito de ler para crescer com os 
livros fazendo parte de sua vida e de sua história. O direito de ler para 
compreender o que lê. O direito de ler para poder se encontrar com 
outro, com o mundo e consigo mesmo. O direito de ler para escrever, 
reinventar e transformar o mundo. Junto a isso, mais dois direitos 
fundamentais: toda pessoa tem o direito de não saber ler, mas toda 
pessoa tem o igual direito de ter vontade de aprender a ler para viajar 
nos mundos que moram dentro das palavras (SANTOS, 2009, pp.37-
38). 

 

O direito à literatura começa no interior da casa, com os pais e/ou figuras 

familiares, como mediadores, ou, ao menos, essa parece ter sido a situação 

vigente por um largo período da história ocidental, inclusive a brasileira, e 

prossegue na escola na figura do professor-mediador. Talvez possamos pensar 

que a família fica muito a desejar quanto a esse direito. Não é uma regra, mas 

boa parte das famílias brasileiras parece não ter muita afinidade com a leitura. 

Quando isso ocorre, a primeira mediação fica praticamente restrita à escola, o 



39 
 

que transfere a essa instituição grande responsabilidade na formação leitora de 

boa parte da população infantil brasileira.  

Apesar disso, nossa literatura é rica em relatos de escritores sobre a 

formação leitora deles no ambiente familiar e que, por isso, acabam por compor 

uma exceção em relação às famílias brasileiras. Podemos lembrar aqui o que 

nos fala Ana Maria Machado a respeito dessa formação em “ De leitora a 

escritora”, texto presente no livro Texturas: sobre leituras e escritos: 

Venho de uma família de origem humilde, mas que valoriza muito os 
livros, a leitura e a educação, até mesmo como ferramenta de 
ascensão social. [...] minha avó paterna estudou, acima da média do 
que era dado às moças daquele tempo. Foi ao colégio, aprendeu 
francês e tratou de mantê-lo afiado, numa forma particular de 
resistência individual –lendo muito e sempre. [...] Minha mãe [formou-
se] em farmácia e direito. Mas porque lia sem parar. Teve nove filhos, 
e isso representava uma trabalheira doméstica inimaginável. Porém 
sempre lembro dela defendendo seu direito sagrado de parar ao menos 
meia hora no meio do dia para continuar a leitura em que estivesse 
mergulhada. [...] Falei nesse ambiente que me cercava porque acho 
que é um retrato de algo que só mais tarde eu vim perceber que era 
esquisito e anormal, mas que para mim era absolutamente natural 
durante toda a minha formação: tinha livro por todo canto. As pessoas 
à minha volta liam e valorizavam o livro como um bem precioso. Não 
porque fossem economicamente privilegiadas. Mas porque não 
concebiam que se pudesse viver sem ler, sem perguntar, sem 
consultar dicionário, sem procurar respostas (MACHADO, 2001, pp. 
179-183). 
 

Nessa mesma direção, nos aponta a escritora Tatiana Belinky sobre sua 

formação leitora na infância, relatando a importância da família de leitores 

assíduos em sua formação. Vejamos o que ela diz em entrevista à Olímpiada de 

Língua Portuguesa: escrevendo o futuro:  

Na minha casa todo mundo lia. Nunca vi meu avô e minha avó sem 
livro na mão. Jamais me vi sem livros. [...] Desde criança meus pais me 
proporcionaram muito palco, muito teatro, muitos livros, muita poesia. 
Era leitura, ópera, balé, opereta, concerto de música, orquestras. Então 
eu já tinha uma bagagem muito importante para a leitura: a estética, a 
ética, o humor, a poesia17.  

 

Para finalizar, citamos ainda algumas palavras do bibliófilo José Mindlin, 

em sua obra Uma vida entre livros: reencontros com o tempo, em capítulo que 

ele apresenta um pouco da sua família e a paixão pelos livros que ela ajudou a 

despertar nele:  

                                                           
17 Disponível em 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/entrevistas/artigo/496/entrevi
sta-tatiana-belinky, acesso em 29/09/15. 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/entrevistas/artigo/496/entrevista-tatiana-belinky
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/entrevistas/artigo/496/entrevista-tatiana-belinky
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Acho que tive um amor à primeira vista pelos livros, mas creio também 
que herdei, dirigido para o livro, o amor que meu pai tinha pelas artes 
plásticas. [...] O ambiente de casa era de estímulo à curiosidade 
intelectual, e eu diria que essa curiosidade e um adequado senso de 
valores na vida foram a principal herança que eu e meus três irmãos 
recebemos de nossos pais, e procuramos transmitir aos nossos filhos 
(MINDLIN, 2008, p. 45). 
 

Lembramos que esses relatos estão publicados em livros que tratam de 

temas sobre leitura e que enriquecem o leitor adulto que gosta de saber como 

os escritores se apropriaram do fazer literário. Apesar disso, sabemos que esse 

caminho não é percorrido com tanta facilidade, pela maioria dos leitores, talvez 

possamos afirmar que poucos têm esse privilégio, hoje, de vir de uma família de 

leitores. Vários obstáculos existem, a começar pela ausência, muitas vezes, de 

pais leitores e se segue com a presença de professores pouco comprometidos 

com a leitura. No texto de Cerrillo, Larrañaga e Yubero, a preocupação com pais 

mediadores leva em conta alguns pontos importantes, a fim de evitar equívocos 

nos lares quanto à importância da leitura: 

 
1º Leer no es perdida de tempo.  
2º Leer es divertido. 
3º Todos los libros no le gustan a todas las personas. 
4º La lectura no se debe obligar, pero sí se debe facilitar. La lectura 
nunca sera um castigo. 
5º Es bueno que los padres compartan lecturas com sus hijos, que les 
cuenten cuentos, que les lean historias o que “lean” juntos libros de 
imagines y albumes. 
6º Es bueno que los hijos vean leer a los padres. 
7º Es bueno visitar librerías, comprar libros y usar bibliotecas18 
(CERRILLO, LARRAÑAGA Y UBERO, 2002, pp. 33-34). 

Ter essa consciência hoje é primordial. A preocupação com a leitura nos 

primeiros anos de vida e até mesmo antes, no período gestacional, tem se 

tornado motivo de estudos de áreas diversas, como a Pedagogia, a Psicologia e 

os Estudos Literários. Em Programa Bebelendo: uma intervenção precoce de 

leitura, organizado em 2009 por Rita de Cássia Tussi e Tania M. K. Rösing, 

temos uma preocupação iminente com a figura da mãe-mediadora: 

A mãe, primeira mediadora natural para todas as necessidades do 
bebê, é também a mediadora ideal para promover a leitura de seu filho; 
independentemente do perfil cultural e social, ela é capaz de 

                                                           
18 1º Ler não é perda de tempo; 2º Ler é divertido; 3º Nem todas as pessoas gostam de todos os 

livros; 4º Não se deve obrigar alguém à leitura, mas sim se deve facilitá-la. A leitura nunca 
deve ser um castigo; 5º É bom que os pais compartilhem leituras com seus filhos, que 
lhes contem contos, que lhes leiam histórias ou que leiam juntos livros de imagens e 
álbuns; 6º É bom que os filhos vejam seus pais lendo; 7º É bom visitar livrarias, comprar 
livros e usar bibliotecas (tradução minha). 
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estabelecer vínculos significativos com o bebê e, em consequência 
desses, mudar seu comportamento. Essa mudança precisa ser 
orientada e incentivada durante a gravidez, momento em que a mãe se 
encontra gestando uma nova vida, está mais reflexiva e, acredita-se, 
mais receptiva para gerar novas ideias (TUSSI, RÖSING, 2009, p. 67). 
 

Com a presença cada vez mais intensa de vários meios de comunicação 

de massa interferindo nas formações familiares, iniciativas como as das 

pesquisadoras acima se revelam bastante significativas na vida leitora das 

crianças. 

Enfim, parece-nos que o mediador é a pessoa que convida o outro para 

conhecer a experiência da leitura aproximando-se dos textos, em especial, 

literários, para que, com isso, possa compreender melhor a si mesmo e o mundo. 

Tem de ser, portanto, alguém com experiência leitora e que impulsione o 

interesse por ler cada vez mais e alimente o debate que pode nascer dessa 

prática. 

 

  1.3 Mediadores de leitura: ontem e hoje 

No texto de Cerrillo, Larrañaga e Yubero (2002), temos ainda o olhar 

desses estudiosos para figura do professor-mediador. Falta a uma parcela dos 

professores o comprometimento com a leitura. Alguns nem proximidade com os 

livros apresentam e essa falta de compromisso é assimilada pelo aluno. Se o 

professor não gosta de ler, por que ele, aluno, teria de gostar? Isso sem contar 

com a didatização da leitura na escola que, muitas vezes, a transforma num ler 

para responder a questões de provas ou vestibulares. Por mais que, hoje, os 

estudiosos do ensino da leitura discutam a problemática dessa situação, ela 

ainda é grave e aponta que o problema se estende para os cursos de formação 

de professores: 

 
El maestro actual puede tener conocimientos suficientes de 
organización escolar, de didáctica general, de legislación educativa o 
de psicologia evolutiva, pero no los tiene ni del acto de leer, ni de 
lenguaje literario, ni de análisis de textos, ni de Historia de la Literatura. 
El problema se agrava cuando, además, el mediador-maestro no es 
lector habitual19 (CERRILLO, LARRAÑAGA Y YUBERO, 2002, p. 32). 

                                                           
19 O professor atual pode ter conhecimentos suficientes de organização escolar, de didática geral, 

de legislação educativa ou de psicologia evolutiva, mas eles não têm o conhecimento 
nem do hábito de ler, nem da linguagem literária, nem de análises de textos, nem de 
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Muitas vezes, pode parecer pleonástico falar em professor-mediador de 

leitura. É importante pensar, por mais estranho que possa parecer, que nem todo 

professor é um mediador. Muitos sequer têm proximidade com textos, muito 

menos com textos literários; outros tiveram uma formação muito pouco voltada 

para a leitura e podemos falar ainda de uma parcela que não gosta, de forma 

alguma, de ler. Ezequiel Theodoro da Silva, em capítulo intitulado “O professor 

leitor”, da obra Mediação de leitura, obra já várias vezes aqui citada, lembra-nos 

que: 

No Brasil, a formação aligeirada –ou de meia tigela—dos professores, 
o aviltamento das suas condições de trabalho, o minguado salário e as 
políticas educacionais caolhas fazem com que os sujeitos do ensino 
exerçam a profissão sem serem leitores. Ou, então, sejam tão somente 
leitores pela metade, pseudoleitores, leitores nas horas vagas, leitores 
mancos, leitores de cabresto e outras coisas assim (SILVA, 2009, p. 
23). 

 

 Embora o magistério pressuponha um constante trabalho de atualização 

que se faz através de leituras individuais e silenciosas, são muitas as pesquisas 

contemporâneas que mostram a disparidade entre o que os professores falam e 

o que fazem. O saber do professor vem de sua vivência e de suas leituras. Se a 

proximidade do professor com o livro não for estreita, muito provavelmente sua 

atuação com práticas de leitura estará comprometida. Toda profissão docente, 

segundo Ezequiel Theodoro da Silva, no mesmo texto acima citado, é lubrificada 

pelas práticas de leitura:  

O professor lê e faz ler seus alunos. O professor lê e provê conteúdos. 
O professor lê e prevê caminhos. O professor lê e se vê melhor nas 
suas caminhadas. O professor lê e se reconstrói nas experiências. O 
professor lê e se revitaliza incessantemente (SILVA, 2009, p. 28). 

 

Em mesa-redonda publicada em forma de texto a partir do 2º Conversas 

ao pé da página, em 2012, Marisa Lajolo nos lembra: “Os livros são comprados, 

os livros chegam às escolas e os livros não são lidos” (GARRALÓN, TURIN, 

LAJOLO, 2013, p. 141). Os livros não são lidos porque faltam profissionais 

competentes para levar o livro até o leitor, para introduzir o leitor nas bibliotecas 

e lhes mostrar o que há lá de bom a ser descoberto e lido. A estudiosa continua:  

                                                           
História da Literatura. O problema se agrava quando, também, o mediador-professor não 
é um leitor regular. (tradução minha). 
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O que quer que queiramos que outra pessoa faça, seja aprender a 
fazer um bolo ou aprender a gostar de ler, é preciso que quem ensine, 
goste de fazer bolo ou goste de ler. Isso é básico! E voltando a falar do 
caso brasileiro, não acredito que atualmente o prazer da leitura, para 
grande parte dos educadores ou mediadores, e por diferentes razões, 
seja nada além de uma palavra de ordem, assim como o horário da 
escola, o nome das disciplinas ou porque está na moda dizer que ler é 
bom, ou “todos pela leitura”. 
 

Alguns dos motivos pelos quais nossos profissionais se veem pouco 

envolvidos com essa atividade são a formação nem sempre eficiente que a 

maioria dos cursos formadores proporciona, a realidade pessoal de cada um, 

que não foi a de leitor, em algumas situações, e o pouco interesse, motivado por 

muitas questões, dentre elas, salário insatisfatório e carga horária de trabalho 

excessiva. 

Parece ser tradição no Brasil não se investir na formação de pessoas. E 

talvez essa atitude não se manifeste apenas na formação de professores por ser 

corrente achar que a leitura não muda a vida de ninguém, que se trata de algo 

destinado a alguns privilegiados. Temos aqui uma ideia a ser repensada já que 

um bom leitor é, na maioria das vezes, um cidadão consciente de seus deveres 

e direitos. É, além disso, e o que muito importa, alguém com poder.  

Lembra-nos Ana Maria Machado em Texturas: sobre leituras e escritos, 

obra já citada anteriormente, que “existe uma relação entre leitura e poder. 

Quando abrimos mão de ler algo consistente, estamos abrindo mão de uma 

parcela do poder. [...] Quem não lê entrega os pontos e abre mão do poder” 

(MACHADO, 2001, pp.134, 135). Embora algumas poucas políticas de ensino 

venham se empenhando por valorizar essa forma de pensamento, ela ainda não 

prevalece em muitos setores da educação de forma geral. Citamos novamente 

Machado, em mesmo texto acima: “Leitura não é dever de ninguém. É um direito, 

isso sim, de todo cidadão, e por ele temos de lutar –isso sim, um dever” 

(MACHADO, 2001, p.136).   

Formar pessoas é trabalho silencioso, não gera votos, não permite 

inaugurações, conforme nos lembra José Castilho Marques Neto, ainda em texto 

do 2º Conversas ao pé da página:  

 
Quando não se investe em gente, não se investe no futuro. Quando 
não investimos em mediação, não investimos, de fato, na formação de 
leitores. Podemos fazer inaugurações de bibliotecas, distribuir dinheiro 
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para uma série de coisas, mas é danoso não investir em pessoas. 
Talvez o que impeça é que pessoas em formação não podem ser 
inauguradas e não podem ter placas na testa dizendo que foram 
inauguradas pelo governo “x”. Mas é evidente, notório, palmar que ou 
fazemos esse trabalho silencioso e tão fundamental nesse país, ou, 
realmente, não poderemos ter esperanças na formação de leitores. 
Esse é o chão, esse é o pé no chão (MARQUES NETO, VENEGAS, 
OCTOBRE, 2013, p. 158). 

 

O professor lê, cultiva a leitura e executa a condição mínima e essencial 

para se tornar mediador de leitura. O professor garante, assim, que seus alunos 

terão contato com a leitura a partir de práticas de intervenção de um profissional, 

cuja proximidade com os livros está garantida. 

Um profissional assim se preocupa com as escolhas de leitura que faz, 

pois quer garantir que seus alunos terão contato com textos que poderão gerar 

prazer (ao menos geraram para ele, professor) e contribuirão para motivar 

discussões enriquecedoras e ainda poderão impulsionar a vida pessoal e cidadã 

desses leitores. Depois de serem, primeiro, verdadeiros leitores, a segunda 

característica fundamental dos mediadores parece ser essa: contribuir para que 

os leitores vejam “criticamente a sí mismo[s], al otro y al mundo”, conforme nos 

lembram Álvarez e Castrillón.20 

Resumindo as reflexões sistemáticas de que dispomos relativas à figura 

do mediador de leitura, através de contínuos encontros prazerosos com livros e 

pessoas envolvidas com livros, crianças, jovens e também adultos podem se 

sentir mais motivados a ler, a pensar sobre a leitura, a pensar sobre seus 

próprios sentimentos, sobre a constituição de sua identidade de sujeitos e de seu 

lugar no mundo. Dessa forma, como afirmam os estudiosos anteriormente 

citados, eles, mediadores, estariam indo “más allá”. 

Acrescentamos aqui a questão da dificuldade que a escola hoje ainda tem 

de não conseguir fazer com que a criança deseje ter em mãos um texto literário. 

Acreditamos que um bom mediador possa encontrar possíveis respostas para 

essa questão. Por exemplo, pensamos na forma de apresentar o livro. Mesmo 

que haja apenas um exemplar, o mediador pode explorar a capa do livro, suas 

cores, desenhos, texturas, se houver. Quanto ao interior, mas ainda pensando 

                                                           
20 Disponível em www.oie.es/noticias/spip.php?article9241&debut5ultimasOIE=85. Acesso em 

06/08/2014. 

http://www.oie.es/noticias/spip.php?article9241&debut5ultimasOIE=85
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na materialidade do texto, as ilustrações, se se tratar de livro infantojuvenil, e 

quanto ao conteúdo, os títulos de capítulos e seus possíveis sentidos, antes de 

adentrar na leitura propriamente dita. Somamos a isso o espaço onde a 

mediação ocorrerá: interior da sala de aula, biblioteca, algum espaço ao ar livre, 

enfim, é fundamental que essas questões sejam pensadas e preparadas para 

que possa haver, com a prática da atividade leitora, um despertar do leitor pelo 

desejo de ter em mãos um livro a ser lido. 

 Acreditamos que o importante é que o leitor/ouvinte dê sua opinião e 

queira ouvir ou ler o texto e falar, a posteriori, dele. É muito saudável trocar 

experiências de leitura, já que o livro que um leitor adorou pode ter sido odiado 

por outro. Por que motivos? Isso pode trazer à discussão a experiência de vida 

e de leitura de cada pequeno leitor (ou mesmo leitor adulto) e ajudá-lo a 

amadurecer em suas ideias e em suas próximas práticas leitoras.  

Também vemos necessidade de que o mediador conheça livros 

interessantes para a faixa-etária com a qual trabalha. A voz, o gosto e o prazer 

por ler de um bom professor-mediador podem ser de fundamental importância 

para as escolhas de leitura de uma criança. Vemos como imprescindível que o 

livro seja oferecido em uma aula de leitura onde todos, inclusive o professor-

mediador, lerá o texto, ou em voz alta para todos, ou no silêncio da sala para si 

mesmo. Parece que as escolas, de modo geral, não acreditam muito nessa 

prática, creditando a ela uma espécie de “aula perdida”, já que se todos “apenas” 

leem, essa atitude pode sugerir, indevidamente, que o professor não está 

ministrando aula.   

Tomamos também como fundamental que o professor-mediador seja uma 

pessoa “antenada” com as novas tecnologias, pois isso, hoje, pode ajudar a 

aproximar o jovem leitor do texto literário. Para Peter Hunt, em Crítica, Teoria e 

Literatura Infantil: “Para os envolvidos com os livros e as crianças, a nova 

questão é como mediar a interação entre as novas mídias e as formas textuais 

estabelecidas e a profunda mudança intelectual que isso implica” (HUNT, 2010, 

p. 275). Isso implica, sobretudo, uma mudança de posicionamento no processo 

de mediação por parte dos profissionais que a executam. 
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Atualmente os alunos pensam de forma muito mais rápida em virtude de 

estarem, a todo momento, conectados à internet, [...] “às redes informacionais, 

nas quais se entra e se sai para múltiplos destinos, You Tube, sites, blogs, 

páginas etc. [...] O ciberespaço digital fundiu-se de modo indissolúvel com o 

espaço físico” (SANTAELLA, 2013, s/p)21. No texto de onde extraímos essa 

citação, “As novas mídias e o ensino superior: desafios da ubiquidade para a 

educação”, Lúcia Santaella apresenta um novo tipo de leitor por ela denominado 

“leitor ubíquo”22 nascido nos “espaços da hipermobilidade” (“mobilidade física do 

cidadão acrescida à mobilidade virtual das redes”). Ela ainda questiona nesse 

texto que tipo de mente, de sistema nervoso central, de controle motor são 

postos em ação no leitor ubíquo e observa: 

Não há dúvida de que a mente é distribuída, capaz de processar, 
paralela e conjuntamente, informações de ordens diversas, dando a 
elas igual magnitude, tanto as informações que provêm da situação ao 
seu redor, quanto aquelas miniaturizadas que estão ao alcance dos 
dedos e que são rastreadas com acuidade visual veloz e quase 
infalível, como se os olhos adivinhassem antes de ver. As ações 
reflexas do sistema nervoso central, por sua vez, ligam eletricamente 
o corpo ao ambiente tanto físico quanto ciber em igualdade de 
condições. Com isso, dissolvem-se quaisquer fronteiras entre o físico 
e o virtual. O controle motor reage, em frações de segundos e sem 
solavancos ou descontinuidades, aos estímulos que vêm do mundo ao 
redor e do mundo informacional. A atenção é irremediavelmente uma 
atenção parcial contínua. Quer dizer, a atenção responde ao mesmo 
tempo a distintos focos sem se demorar reflexivamente em nenhum 
deles. Ela é continuamente parcial. Esse é o perfil cognitivo do leitor 
ubíquo. 
Por que os celulares fascinam cada vez mais seus usuários? Porque 
para eles convergem jogos, vídeos, fotos, música, textos e, ao mesmo 
tempo, mantém uma comunicação ubíqua com seus contatos via msm, 
mms e chamadas. Não são mais simplesmente dispositivos que 
permitem a comunicação oral, mas sim um sistema de comunicação 
multimodal, multimídia e portátil, um sistema de comunicação ubíqua 
para leitores ubíquos, leitores para os quais não há tempo nem espaço 

                                                           
21 Disponível em http://www.literaturadigital.com.br/?apid=3510&tipo=12&dt=0, acesso em 

03/10/2016. 
22 Os outros tipos são 3: o contemplativo, o movente e o imersivo. “[...]o leitor contemplativo é o 

leitor meditativo da idade pré-industrial, da era do livro impresso e da imagem expositiva, 
fixa. Esse leitor nasceu no Renascimento e perdurou até meados do século XIX. O 
segundo tipo de leitor, o movente, é filho da revolução industrial, do aparecimento dos 
grandes centros urbanos: o homem na multidão, que foi lindamente retratado pelo 
escritor norte-americano Edgar Allan Poe no seu conto com o mesmo título. É, portanto, 
o leitor do mundo em movimento, dinâmico, das misturas de sinais e linguagens de que 
as metrópoles são feitas. Esse leitor nasceu também com a exposição do jornal e com o 
universo reprodutivo da fotografia, cinema, e manteve suas características básicas 
quando se deu o advento da revolução eletrônica, era do apogeu da televisão. O terceiro 
tipo de leitor, o imersivo, é aquele que brotou nos novos espaços das redes 
computadorizadas de informação e comunicação. [...] É um leitor imersivo porque 
navega em telas e programas de leituras, num universo de signos evanescentes e 
eternamente disponíveis. (SANTAELLA, 2013, s/p.). 

http://www.literaturadigital.com.br/?apid=3510&tipo=12&dt=0
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para a reflexão, a reflexão, este tipo de habilidade mental que precisa 
da solidão paciente para se tecer e que, por isso mesmo, é 
característica primordial do leitor contemplativo (SANTAELLA, 2013, 
s/p). 

 

Como podemos perceber, nossos leitores contemporâneos estão cada 

vez mais inseridos na definição de leitores ubíquos e necessitam de mediação e 

mediadores que se adaptem a essa realidade. No programa Roda Viva, da TV 

Cultura, de 10/10/2016, cujo entrevistado foi o ministro da Educação, Mendonça 

Filho, uma das charges apresentadas trazia a seguinte frase: “O professor é um 

analfabyte”. Precisamos refletir sobre essa questão, pois enquanto os 

professores não se adaptarem às novas mídias e tecnologias, continuaremos a 

ter interferências, “ruídos”, no processo de mediação de leitura:  

É provável que, do ponto de vista educativo, mediar, na era das 
tecnologias digitais, implique enfrentar o desafio de se mover com 
engenhosidade entre a palavra e a imagem e os dispositivos digitais, 
entre a emoção e a reflexão, entre o racional e o intuitivo. Talvez o 
caminho seja o da interação crítica, do equilíbrio na busca de propostas 
inovadoras, divertidas, motivadoras e eficazes (BALESTRINI, 2010, p. 
35 apud SANTAELLA, 2013, s/p). 
 

Construir blogs de discussão, ajudar os alunos a entender as fan fictions 

(ou fanfic)23, relacionar algumas obras literárias com jogos de videogames ou 

ainda com os jogos de rpg (jogo de personificação ou de representação), 

estabelecer relações entre livros e sua adaptação para o cinema ou mesmo 

estimular a criação de trocas de informação de leitura em um grupo de 

WhatsApp, para os mais crescidos, podem ser novas estratégias que aproximem 

os leitores jovens do texto literário24. A isso podemos somar a antiga, mas nem 

por isso, esquecida, roda de leitura ou hoje mais conhecida como Clube de 

Leitura. 

Esses grupos virtuais citados podem se converter em grupos reais que se 

reúnem para exercer tal atividade. A própria escola pode ceder um espaço para 

                                                           
23 “Fanfic é a abreviação do termo em inglês fan fiction, ou seja, ‘ficção criada por fãs’, no 

ciberespaço (blogs e comunidades virtuais), de forma individual ou coletiva. Trata-se de 
contos ou romances, (re)escritos por terceiros, que não fazem parte do enredo oficial do 
livro, filme ou história em quadrinhos a que fazem referência” (NEVES, 2011, pp. 156-
157). Disponível em http://www.poscritica.uneb.br/revistaponti/arquivos/v1n1/v1n1-153-
166.pdf, acesso em 26/11/2016. 

24 Acreditamos aqui que, embora os recursos midiáticos e de informática sejam bem mais 
restritos no ensino básico público do que no privado, é possível que o mediador encontre 
alternativas para seu trabalho, às vezes, com a ajuda e sugestões dos próprios alunos 
que navegam com mais facilidade e, às vezes, mais frequência, do que o próprio 
profissional. 

http://www.poscritica.uneb.br/revistaponti/arquivos/v1n1/v1n1-153-166.pdf
http://www.poscritica.uneb.br/revistaponti/arquivos/v1n1/v1n1-153-166.pdf
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isso e o professor-mediador acordar com seus alunos como isso será feito. Rildo 

Cosson, em Círculos de Leitura e Letramento Literário (2014), discute essas 

questões e sugere o quanto esses encontros podem contribuir não apenas para 

a afirmação das práticas leitoras, mas também para a socialização dos 

indivíduos: “A interação social e o compartilhamento de perspectivas são as 

marcas que identificam os grupos de leitura formados espontaneamente ou sob 

o patrocínio de alguma instituição ou organização” (COSSON, 2014, p. 148). 

Essas práticas, quando bem coordenadas, podem surtir efeitos bastante 

satisfatórios nos jovens e mesmo nas crianças, já que lhes ensinam a 

compartilhar, desde cedo, experiências de leitura e de vida. Assim, podemos 

pensar em unir e compartilhar as experiências dos diferentes leitores apontados 

por Santaella, já que eles coexistem. 

Pensamos ainda nas atuais “personagens” de sucesso no momento, 

inclusive nas feiras literárias: os youtubers. A grande maioria parece lançar nos 

lares vídeos que desnudam a “eta vida besta” e consumista em que vivem. 

Conseguem, inclusive, transformá-la em livro, pura mercadoria, cuja venda 

atinge números altíssimos, embora, muito possivelmente, sejam textos que 

serão esquecidos daqui há alguns anos. Mas a ideia parece estar sendo 

aproveitada por alguns jovens leitores de literatura que fazem a ponte entre 

textos literários por eles lidos e seus espectadores (booktubers) gerando, assim, 

“curtidas” para ajudar a difundir a literatura na juventude atual. 

Nessa mesma linha podemos pensar em algumas editoras que 

descobriram nos blogs literários a possibilidade de fazerem parcerias a fim de 

que eles façam a propaganda dos livros publicados por elas, já que o número de 

acessos a esses blogs costuma ser altíssimo. E nos perguntaríamos se, em 

todos esses exemplos, também não teríamos um novo tipo de mediadores de 

leitura da contemporaneidade. 

Lembramos ainda aqui que mediar leituras exige saber reconhecer os 

momentos apropriados para que a leitura ocorra. O mediador tem de ser uma 

pessoa sensível a esses momentos como ocorre com Dona Benta, objeto de 

estudo desse trabalho. Ao estudá-la discutiremos como ela parece se encaixar 

nas considerações que aqui elencamos sobre a figura do mediador de leitura, 

em especial em Dom Quixote das Crianças e em Geografia de Dona Benta. 
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Parece que temos, na obra infantil de Lobato, a mediação de leitura a partir da 

representação de uma leitora adulta. Para chegarmos a essa questão, 

verificaremos, antes, como Monteiro Lobato, criador da personagem, parecia 

estar preocupado, em seu tempo, com a questão da promoção da leitura para o 

povo brasileiro e também com a venda de seus livros literários.  
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2 MONTEIRO LOBATO: UM PROMOTOR DE LEITURA 
 
 

A companhia dos livros é a mais segura. Não se compara às outras 
(de homens e de mulheres), mas apresenta a vantagem 

de estar sempre ao nosso alcance. 
(Michel de Montaigne in A paixão pelos livros, p. 63) 

 
Como deve ser a atitude de um promotor de leitura, de um professor ou 
de um leitor-guia à frente de um grupo? Em 2008 transcorrem 60 anos 

do falecimento de Monteiro Lobato, este grande promotor da leitura e do livro 
que o Brasil teve a felicidade de possuir. Nós, professores, podemos buscar em 

sua obra infantil um modelo a seguir, na figura de Dona Benta. 
(Vera Maria Tietzman Silva in Literatura Infantil Brasileira: um guia para  

professores e promotores de leitura, p. 35) 

 

Lobato foi um homem de livros e letras. As biografias sobre ele feitas, 

como Monteiro Lobato: vida e obra, de Edgard Cavaleiro, ainda na década de 50 

do século XX, poucos anos após a morte do escritor ou Monteiro Lobato: Furacão 

na Botocúndia, de Carmen Lúcia Azevedo, Márcia Camargos e Vladimir 

Sacchetta, em 1997, resultado de extensa pesquisa dos autores sobre a vida 

agitada do escritor, editor e empresário ou ainda Monteiro Lobato: um brasileiro 

sob medida, de 2000, de Marisa Lajolo, relatam que o pequeno Lobato adorava 

passar o tempo na biblioteca de seu avô, o visconde de Tremembé, pai de sua 

mãe, a folhear e, depois de alfabetizado, a devorar a imensidão de livros que 

compunha o acervo. A biblioteca, também escritório do avô, parecia-lhe uma sala 

encantada com volumes grossos, alguns ilustrados, dos mais diversos assuntos. 

Todos caíam em suas mãos e eram folheados prazerosamente. Conforme 

lembra Cavalheiro (1955a, p. 23), “era preciso tirá-lo a força da biblioteca”, ou 

ainda Azevedo, Camargos e Sacchetta (1997, p. 27): “Seu espaço preferido era 

a biblioteca do Visconde, na casa da Rua XV de Novembro, junto ao Largo do 

Teatro, em Taubaté, onde passava horas folheando a Revista Ilustrada e o 

Journal des Voyages”, ou ainda Lajolo (2000, p. 13): 

Nas visitas à casa do avô —conta mais tarde— fascina-o a biblioteca: 
os livros, em particular os ilustrados, seduzem-no ainda mais do que a 
figura do imperador Pedro II, que conhece como hóspede do avô numa 
das últimas viagens imperiais a São Paulo.  

 

E podemos também lembrar das próprias palavras do autor em carta a 

Godofredo Rangel, em 20/01/1904, publicada em A Barca de Gleyre, volume 1:  

A biblioteca de meu avô é ótima, tremendamente histórica e científica. 
Merecia uma redoma.[...] Há uma coleção do Journal des Voyages que 
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foi meu encanto em menino. Cada vez que naquele tempo me pilhava 
na biblioteca de meu avô, abria um daqueles volumes e me 
deslumbrava (LOBATO, 1956a, p. 50-51). 
 

Mais tarde, já na capital paulista, cuidando de seus exames para o 

Instituto de Ciências e Letras, fará sua incursão pelos jornais escolares, 

publicando pequenos textos de sua autoria, resultado de suas leituras juvenis. 

Lera muito na biblioteca do avô, inclusive os exemplares de Carlos Magno e os 

doze pares de França, o Robinson Cruzoé e todo o Júlio Verne.  

Cursando Direito, no Largo São Francisco, dedica-se muito mais à 

literatura do que à ciência jurídica. Já residindo no Minarete, uma espécie de 

república de jovens, Lobato, junto com colegas de curso, funda o que chamam 

de Cenáculo e passa a produzir textos para um jornal de Pindamonhangaba, 

cujo nome será o mesmo da moradia dos jovens: “O Minarete”. Nele, Lobato vê 

seus primeiros textos, assinados por vários pseudônimos, fazerem sucesso de 

público. Anos mais tarde, ao publicar Cidades Mortas, recuperará muitos desses 

textos e os reescreverá. Em dissertação de Mestrado, defendida em 1998, 

intitulada Quem conta um conto... aumenta, diminui, modifica: o processo de 

escrita do conto lobatiano (1998)25, Milena Ribeiro Martins, em um dos capítulos 

do trabalho, estuda, de forma detalhada, as muitas modificações que Lobato 

introduziu nesses textos antes de publicá-los em livro. 

Em 1904, forma-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, mas pouco 

exercerá o cargo de advogado. Volta a Taubaté e se isola na casa do avô. Lê 

muito e escreve muito também. É dessa época (especificamente de 1903) o 

início da correspondência com o amigo mineiro Godofredo Rangel. Já nas 

primeiras cartas anuncia ao amigo o tempo que passa lendo: “Leio, leio 

interminavelmente, meus olhos já estão cansados. [...] Quando Lamartine me 

cansa, mudo-me para Zola [...] Farto de Zola, pulo para Michelet [...] vou então 

para Renan” (LOBATO, 1956a, pp. 40-41). 

 Em 1907 seguirá para Areias, onde passará aproximadamente quatro 

anos e meio. Nesse período, são as leituras de literatura que lhe consomem a 

maior parte do tempo, além das aquarelas às quais também se dedica e das 

                                                           
25 Disponível em http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000136478, 

acesso 09/11/2016. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000136478
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cartas à noiva, com quem se casaria em 1908. Descobre, dentre tantos nomes, 

Nietzsche, Dostoiewsky, Tolstoi e ficará fascinado pelos textos de Machado de 

Assis. Todos lhe marcarão profundamente as ideias e muito falará deles para 

Rangel em sua correspondência assídua, conforme exemplos a seguir: 

A Plebe, só ela, com o seu fatras democrático e religioso, a expluir 
vulgaridade e chateza. Eu vingo-me lendo Nietzsche, lendo o teu 
Goncourt, lendo até Kant e Hartman. Vingo-me quebrando a cabeça 
nos enigmas insolúveis, Eu, Não-Eu, Sujeito-Objeto, Imperativos 
Categóricos, Inconscientes, coisas de Schelling, de Lotze, de Fitche –
ideias-múmias, como diz Nietzsche [...] (Carta a Godofredo Rangel de 
02/04/1907, LOBATO, 1956a, p. 158). 
 
[...] Também trouxe o Ana Karenina, que te recomendo como obra 
prima. Quanto mais leio Tolstoi e Stendhal, mais os tenho como dois 
picos supremos. [...] O Ana Karenina, que li agora, ponho-o junto de 
Guerra e Paz, Lírio no Vale de Balzac e Le Rouge et le Noir de Stendal. 
Como é grande Tolstoi! Grande como a Rússia (Carta a Godofredo 
Rangel de 03/05/1909 e de 27/06/1909, respectivamente, LOBATO, 
1956a, p. 237; 245). 
 
Em Areias—cheguei ontem—reenceto a velha prosa, mas faço-o 
enervado por um livro de gênio, o Crime e Castigo de Dostoiewsky. 
Que coisa grande e informe é a literatura russa! Dum livro francês sai-
se como dum salão galante onde todos fazem filosofia amável e se 
chocam adultérios. Dum livro inglês sai-se como dum Garden-party 
onde há misses vestidas de branco, zero peito e olhos de volubilis da 
bem azul. Dum livro alemão (alemão moderno, porque nos grandes 
antigos não é assim) sai-se contente [...]. Mas sair dum livro russo é 
sair dum pesadelo! (Carta a Godofredo Rangel de 31/08/1907, 
LOBATO, 1956a, p. 193). 
[...] 
 
Não conheço melhor modelo que Machado de Assis. Camilo ainda me 
choca, é muito bruto, muito português de Portugal e nós somos daqui. 
Machado de Assis é o clássico moderno mais perfeito e artista que 
possamos conceber. Que propriedade! Que simplicidade! Simplicidade 
não de simplório, mas do maior dos sabidões. Ele gasta as suas 
palavras como um nobre de raça fina gasta a sua fortuna e jamais como 
o parvenu, o upstart, que começou vendeiro de esquina e acabou 
comprando um título de barão do papa (Carta a Godofredo Rangel de 
30/08/1909, LOBATO, 1956a, pp. 263-264, grifos do autor). 

 Os anos passados em Areias proporcionam a Lobato muito trabalho com 

leitura e escrita. Como é pouco o tempo dispensado à advocacia e como a vinda 

de mais um filho, Edgard, traz necessidades financeiras novas, Lobato se dedica 

à escrita de artigos para jornais da capital paulista para aumentar a renda 

doméstica. Escreve intensamente e começa a receber por esses textos. 

Também descobre na tradução de artigos do New York Times para os mesmos 

jornais de São Paulo outra fonte de renda. Descobrirá que a tradução sempre 

lhe será importante para desafogá-lo em momentos de crise.  
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Em 1911, morre o avô visconde e Lobato sairá de Areias para assumir a 

administração da fazenda Buquira. Os sonhos de voltar a São Paulo ficam mais 

distantes. Nesses anos, a leitura torna-se mais rareada. Reclama muito a 

Rangel, mas sempre que possível lembra ao amigo o desejo por escrever um 

livro, no caso, um livro infantil. Em carta de 19/08/1912, dirá: “Colecione as ideias 

do Nelo [filho de Rangel], suas agudezas e ingenuidades. Dará matéria para um 

livro que nos falta. Um romance infantil –que campo vasto e nunca tentado!” 

(LOBATO, 1956a, p. 330). Serão anos muito difíceis, inclusive para lidar com os 

trabalhadores da fazenda, com quem acaba por se desentender. Não entende 

por que motivos esses homens queimam a terra para começar uma nova 

plantação. Incomodado, escreve um artigo chamado “Velha Praga” que publica, 

em novembro de 1914, no jornal O Estado de São Paulo. Na sequência, em 

dezembro do mesmo ano, publica “Urupês”, texto que dá continuidade a essa 

discussão. Ambos os textos farão parte da composição de Urupês, obra de 1918. 

Estamos em 1914, e esses artigos seriam o começo de seu grande 

sucesso como escritor. 

Decide vender a fazenda e voltar para a capital paulista. Com o dinheiro  

arrecadado com a venda do imóvel realiza o sonho de comprar uma revista, a 

Revista do Brasil, para a qual já escrevia com assiduidade. Isso ocorre em 1918. 

Logo em seguida, torna-se seu editor chefe. Com ela, Lobato torna-se cada vez 

mais um escritor conhecido e, como editor, fará uma revolução nunca vista na 

forma de vender livros, será um avant la lettre do marketing. Sobre esse assunto, 

podemos compreendê-lo a partir da tese de doutorado de Cilza Bignotto (2007), 

intitulada Novas perspectivas sobre as práticas editoriais de Monteiro Lobato 

(1918-1925)26, em especial, a segunda parte do trabalho. 

Entendemos que a “revolução editorial” perpetrada por Lobato diz respeito 

ao sucesso, em poucos anos, da Editora da Revista do Brasil. Nela, o escritor e 

editor abriu espaço para muitos escritores novatos publicarem suas obras e 

passou a tratar o objeto “livro” como produto de consumo, preocupando-se com 

a sua linguagem, a presença de capas muitas vezes coloridas e atraentes e com 

uma bem cuidada apresentação gráfica. Além disso, dedicou tempo para criar 

                                                           
26 http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000410260, acesso em 

09/11/2016. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000410260
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uma política de distribuição e venda de seus livros pelo Brasil afora, atitude 

inovadora para seu tempo.  

Publica, em 1918, Urupês, em livro, ainda pela editora da Revista do 

Brasil. A obra será composta por vários contos que haviam sido publicados 

anteriormente, de forma esparsa, em jornais. O primeiro milheiro esgota-se um 

mês após a edição e muitas outras edições sucederão à primeira de forma 

espantosamente rápida, conforme nos informa Cavalheiro (1955a, p. 207): 

“Tiragens sucederam-se a tiragens, e o milheiro inicial multiplicou-se com grande 

espanto para todos”. E de 1919 a 1924, Lobato funda e dirige várias editoras, 

conforme nos lembra Bignotto (2007, p. 227): “a Olegário Ribeiro, Lobato & Cia. 

(1919), a Monteiro Lobato & Cia (1920) e a Cia. Graphico-Editora Monteiro 

Lobato (1924)”. Em 1925, após a falência da Graphico-Editora Monteiro Lobato, 

nasce a Companhia Editora Nacional, do capital de Lobato e de seu sócio 

Octales Marcondes. Fundam assim “a pioneira das grandes editoras modernas 

brasileiras” (LAJOLO, 2000, p. 59). Essas informações podem ser encontradas 

no capítulo 5, “As editoras de Monteiro Lobato”, da tese acima citada, de 

Bignotto. 

A partir desse momento, Lobato nunca mais se afastará dos livros: será 

um homem das Letras.  

Parece ter descoberto, de fato, sua vocação e se torna um marco na 

literatura brasileira, em especial, na literatura infantil, cuja estreia ocorre em 1920 

com a publicação de A menina do narizinho arrebitado. Em 1921, acrescenta 

alguns novos episódios ao texto, altera o título para Narizinho Arrebitado e 

escreve a Rangel em 9/2/1921: “Mando-te o Narizinho escolar. Quero tua 

impressão de professor acostumado a lidar com crianças. Experimente 

nalgumas, a ver se se interessam. Só procuro isso: que interesse às crianças” 

(LOBATO, 1956a, p. 228).  

A crianças gostam e Lobato consegue vender cerca de aproximadamente 

50.000 exemplares para o Governo do Estado de São Paulo distribuir nas 

escolas públicas como leitura para os estudantes mirins. Uma façanha editorial 

para a época.  
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Nesse momento, podemos dizer que começa o grande projeto de leitura 

de Lobato para a infância brasileira e que o faria tornar-se o “pai” da nossa 

literatura infantil com a constituição da saga do Sítio do Picapau Amarelo: livros 

para ler e comer, como proporia Emília em A Reforma da Natureza (1941). Livros 

para ficar na vida das crianças e para fazer com que elas quisessem morar no 

Sítio de Dona Benta, conforme lembra ao amigo Rangel em carta de 7/5/1926, 

quando pensa em se dedicar apenas à literatura para crianças: 

Ando com ideias de entrar por esse caminho: livros para crianças. De 
escrever para marmanjos já me enjoei. Bichos sem graça. Mas para as 
crianças, um livro é todo um mundo. Lembro-me de como vivi dentro 
do Robinson Crusoe do Laemmert. Ainda acabo fazendo livros onde 
as nossas crianças possam morar. Não ler e jogar fora; sim morar, 
como morei no Robinson e n´Os Filhos do Capitão Grant (LOBATO, 
1956b, pp. 292-293). 
 

 Após Narizinho, Lobato aproveita o mercado consumidor e produz outras 

obras infantis que, a partir de 1931, comporiam Reinações de Narizinho. 

Direciona sua preocupação para o público leitor e descobre que a literatura não 

era cultuada como prazer pelo povo brasileiro, o que em muito contribuía para a 

sua dupla preocupação: com a formação de um público leitor crítico no Brasil e 

com as vendas de suas obras. No texto “Os Livros Fundamentais”, presente em 

A Onda Verde (1921), afirma que, enquanto a literatura não mudar suas 

temáticas, será praticamente impossível despertar o gosto no brasileiro pela 

leitura de um livro:  

E assim será enquanto a literatura for entre nós planta de estufa –
desabrochada entre flores como as quer, a elite, e enquanto a 
pedagogia for a própria arte de secar as crianças com o didatismo 
cívico, criando, logicamente, o irredutível horror à leitura, que 
caracteriza o brasileiro. (LOBATO, 2008, p. 98). 

 

 Ao mesmo tempo em que percebe que no Brasil se lê pouco, também 

necessita vender seus livros e, por isso, deseja conquistar ao máximo o gosto 

do público leitor. Acredita que as políticas de incentivo à leitura deveriam atingir 

toda a população, inclusive a de baixa renda e que a literatura não poderia ser 

um luxo da elite brasileira. Defende a democratização da leitura, quer que seus 

livros sejam lidos por todas as classes sociais. Deseja aumentar as vendas de 

seus textos e, por isso, torna-se, deliberadamente, o primeiro “marqueteiro” 

deles e começa a pensar em uma maneira de contribuir para isso a partir do 

momento em que vê sua obra infantil de estreia ser adotada pelo governo 
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paulista em todas as escolas públicas do Estado. Vemos isso em carta de 

21/05/1921 a Rangel: 

O meu Narizinho, do qual tirei 50.500—a maior edição do mundo!—
tem que ser metido bucho a dentro do público, tal qual fazem as mães 
com o óleo de rícino. Elas apertam o nariz da criança e enfiam a droga 
e a pobre criança ou engole ou morre asfixiada [...]Faz de conta que é 
Gelol. “Dói? Gelol”. E preparo outros: O Saci e Fábulas, este com 
silhuetas em negro do Voltolino. Nunca imaginei que 50.500 fossem 
tanta coisa! [...] O problema agora é vender, fazer que o público 
absorva a torrente de narizes (LOBATO, 1956b, p. 230).27 
 

Embora produzindo ainda literatura para adultos, torna-se o escritor de 

nossas crianças com projetos e preocupações de cunho pedagógico-didático 

(embora não se considerasse um pedagogo) e estético28. Desde que se torna 

editor da Revista do Brasil publica nela artigos de colaboradores com teor 

pedagógico, como nos lembra, em sua tese de doutorado sobre Monteiro Lobato 

e Paul Faucher, Tâmara Maria Costa e Silva Nogueira de Abreu:  

Enquanto dirige a Revista do Brasil, Lobato publica artigos e resenhas 
sobre o problema da educação nacional, além de noticiar publicações 
e textos traduzidos sobre pedagogia, psicologia, higiene, escotismo, 
escola pública, a guerra, entre outros temas em voga (ABREU, 2009, 
p. 37). 

 

Em 1927 muda-se para os Estados Unidos, nomeado adido comercial, e 

lá acaba por conhecer Anísio Teixeira (famoso futuro defensor do Movimento da 

Escola Nova29), que estudava no Teachers College da Universidade de 

Columbia, com quem trava forte amizade. As discussões com Teixeira em torno 

da educação no Brasil são fundamentais para a literatura de cunho pedagógico 

                                                           
27 A citação nos mostra também o desejo ardente por vender o seu Narizinho. 
28 É possível, a partir das cartas infantis enviadas a Lobato, de 1944 a 1947, e hoje reunidas no 

Arquivo Raul de Andrade e Silva, identificar, como fez Marco Antônio Branco Edreira, em 
seu artigo “Monteiro Lobato e seus leitores: livros para ensinar, ler para aprender”, 
trechos em que os remetentes agradecem ao escritor por terem não somente se divertido 
com a leitura dos livros, mas também, e muitas vezes, primeiramente, aprendido sobre 
determinado assunto escolar bastante difícil que os textos lobatianos esclareceram de 
forma prazerosa. Disponível em 
http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/article/view/206, acesso em 03/10/15. 
Acrescentamos o trabalho de doutorado de Raquel Afonso da Silva, intitulado Entre livros 
e leituras, um estudo de cartas de leitores (2009), defendido na Unicamp. Nele a 
estudiosa também se debruça no acervo de cartas infantis de Lobato existente no IEB e 
procura estudar práticas leitoras a partir desses textos. 

29 De acordo com Abreu (2009, p. 46), A Escola Nova, “movimento de ideias sobre a educação 

que envolveu intelectuais, profissionais de diversas áreas e esferas sociais, 
desenvolveu-se e ganha sua maior força entre as duas guerras mundiais, quando 
ocorrem os seus grandes congressos internacionais, manifestos e iniciativas de 
educadores e simpatizantes do escolanovismo em nível internacional”.  

http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/article/view/206
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que Lobato produzirá na década de 1930. Foi ainda Lobato o responsável por 

apresentar Anísio Teixeira a Fernando Azevedo, com quem o escritor da saga 

infantil já mantinha contato.  

 Lourenço Filho, grande difusor das ideias do movimento escolanovista no 

Brasil, “uma ponte mediadora das trocas internacionais efetivadas entre esses 

intelectuais no Brasil e no exterior” (ABREU, 2009, p. 46), tinha sido diretor da 

Revista do Brasil, ao lado de Lobato, de junho a dezembro de 1919. Tal fato 

também demonstra que Lobato tomara contato com esse movimento antes de 

conhecer Anísio Teixeira e, ao conhecê-lo e ouvir suas ideias, imagina que ele 

seria o nome que faltava à Escola Nova no Brasil. 

 Após o retorno de Anísio Teixeira ao país, o escritor, com ele, mantém 

correspondência até 1948, quando falece. O amigo sempre era lembrado como 

grande debatedor de ideias educacionais e parece que Lobato viu nele a 

possibilidade de que a educação brasileira pudesse ser melhorada. Vejamos 

trecho de carta de Lobato a Fernando de Azevedo30, grande educador também, 

a quem apresenta Anísio Teixeira, que entregaria a Azevedo pessoalmente a 

missiva lobatiana: 

Por ocasião da volta de Anísio para o Brasil, Monteiro Lobato 
escreveria ao seu amigo Fernando de Azevedo esta missiva bem 
expressiva do que fora o encontro entre ambos: “Fernando. Ao 
receberes esta, pára! Bota pra fora qualquer senador que esteja 
aporrinhando. Solta o pessoal da sala e atende ao apresentado, pois 
ele é o nosso grande Anísio Teixeira, a inteligência mais brilhante e o 
melhor coração que já encontrei nesses últimos anos da minha vida. O 
Anísio viu, sentiu e compreendeu a América e ele te dirá o que 
realmente significa esse fenômeno novo no mundo. Ouve-o, adora-o 
como todos que o conhecemos e adoramos e torna-te amigo dele como 
nos tornamos eu e você. Bem sabe que há uma certa irmandade do 
mundo, em que os irmãos, quando se encontram, reconhecem-se. 
Adeus. Estou escrevendo a galope, a bordo do navio que vai levando 
uma grande coisa para o Brasil: o Anísio lapidado pela América. 
Lobato” (VENÂNCIO FILHO, 1986, pp. 7-8). 
 

Em carta de Lobato a Anísio, datada provavelmente de 1932, escrita 

possivelmente de São Paulo31, o escritor, deixando de lado um pouco de suas 

ideias petrolíferas, decide consagrar o domingo à educação, e escreve ao amigo: 

                                                           
30 Carta presente também no texto NUNES, Cassiano. Monteiro Lobato e Anísio Teixeira: o sonho 

da educação no Brasil. São Paulo: Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, 1986b, p. 4. 
31 Informação, contida em nota de rodapé, dos autores Aurélio Vianna e Priscila Fraiz, 

organizadores da obra Conversa entre amigos: correspondência escolhida entre Anísio Teixeira 
e Monteiro Lobato. 
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Comecei a ler o manifesto. Comecei a não entender, a não ver ali o 
que desejava ver. Larguei-o. Pus-me a pensar –quem sabe está 
nalgum livro do Anísio o que não acho aqui—e lembrei-me de um livro 
sobre a educação progressiva [A educação progressiva, uma 
introdução à filosofia da educação, 1932] que me mandaste e que se 
extraviou no caos que é a minha mesa. Pus-me a procurá-lo. Achei-o. 
E cá estou, Anísio, depois de lidas algumas páginas apenas, a procurar 
dar berros de entusiasmo por essa coisa maravilhosa que é a tua 
inteligência lapidada pelos Deweys [John] e Kilpatricks [William Heard]! 
Eureca! Eureca! Você é o líder, Anísio! Você é que há de moldar o 
plano educacional brasileiro. Só você tem a inteligência bastante clara 
e aguda para ver dentro do cipoal de coisas engolidas e não digeridas 
pelos nossos pedagogos reformadores. Acho que antes de reformarem 
qualquer coisa ou proporem reformas ‘os mais adiantados e ilustres’ 
dos líderes educacionais do momento o que devem fazer é 
reformarem-se a si próprios, isto é, aposentarem-se e saírem do 
caminho. 
Eles não entendem a vida, Anísio. Eles não conhecem, senão de 
nomes, aqueles píncaros (Dewey & Co.) por cima dos quais você 
andou e donde pode descortinar a verdade moderna. Só você, que 
aperfeiçoou a visão e teve o supremo deslumbramento, pode, neste 
país, falar de educação (VIANNA e FRAIZ, 1986, p. 68, grifo de 
Monteiro Lobato). 
 

 E, nas linhas seguintes da mesma carta, Lobato apresenta sua proposta 

para o plano de educação que deveria ser elaborado por Anísio: 

[...] Meu petróleo está uma pura maravilha. A vitória está assegurada a 
não ser que me veja espoliado por leis do Juarez, nacionalizadoras do 
petróleo e que tais, que venham matar o surto da futura indústria e 
privar-me do que com ela eu possa vir a ganhar, terei meios de realizar 
várias grandes coisas que me fervem na cabeça. Uma delas diz com 
você. É criar luxuosamente um aparelho educativo com você à testa, 
como nunca existiu no mundo. Um gânglio novo, libérrimo, 
autonomíssimo, fora de governo, de religião, de tudo quanto restringe 
a peia. Um moldador de homens –educador no mais elevado sentido. 
Com escolas especializadas, com jornais e revistas, com casa editora, 
com livrarias, com cinema, com estação de rádio própria, com estação 
tele-emissora de imagens... 

Qualquer coisa como a Radio City do Rockefeller, mas 
educativa. O governo que ensine ao povo o que quiser; a religião, idem. 
Nós, do alto da nossa Education-City, servida por todas as máquinas 
existentes e as que hão de vir, pairaremos sobre o país qual uma 
nuvem de luz. Um corpo de cérebros, dirigido por você, prepara; a 
máquina multiplicadora, dissemina. Iremos fazer com um pugilo de 
auxiliares o que o Estado –essa besta do Apocalipse—não faz com 
milhares e milhares de infecções chamadas escolas e de cágados 
chamados professores. A nossa educação cairá como chuva de neve 
sobre o país, sem saber e sem querer saber aonde os frocos [sic] irão 
pousar (VIANNA e FRAIZ, 1986, p. 69, grifos de Monteiro Lobato). 

 

Ainda nessa euforia com o educador, Monteiro Lobato, segundo Cassiano 

Nunes, em Monteiro Lobato Vivo, revela um dos desejos do escritor caso viesse, 

futuramente, a ficar rico:  

Uma fortuna imensa queria—isto sim, é verdade—para estabelecer 
uma Fundação poderosa que, desembaraçada dos políticos e dos 
burocratas, pudesse realizar as grandes obras de que o Brasil, em 
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diversos setores, necessitava. Numa carta dirigida a Anísio Teixeira, 
ele fez menção ao portentoso centro de educação moderna, que 
tencionava fundar, caso ficasse rico. Esta instituição ficaria sob a 
direção indiscutida do respeitado educador baiano. Isenta de quaisquer 
peias, ela, majestosa, difundiria generosamente educação de alto nível 
para a mocidade brasileira (NUNES, 1986, p. 14). 
 

Em 1947, em Buenos Aires, Lobato escreveria para Anísio Teixeira em 

01/01: “Minha primeira carta do ano novo quero que seja para você. Recebi afinal 

a tua de setembro 7, a qual fez duas viagens para cá em virtude de erro de 

endereço” (VIANNA e FRAIZ, 1986, p. 101). Na missiva, dentre outros assuntos, 

revelaria o desejo de se mudar para a Europa, onde o amigo se encontrava como 

representante da UNESCO e ficar ao lado dele ajudando-o em sua nova 

empreitada. Chega mesmo a perguntar: “E onde moras? Tua carta vem de Paris. 

[...]. Ah, que vontade de estar aí com você agora! De repente sou capaz de ir –

para te ajudar nalguma coisa” (VIANNA e FRAIZ, 1986, p. 102). E se despede 

de Anísio lembrando sempre do carinho que Purezinha e todos da casa nutriam 

por ele: “E receba lá um abraço de Purezinha e outro da Rute, a qual rivaliza 

comigo no culto anisiano. Adeus, adeus, adeus, Anísio querido...Lobato.” 

(VIANNA e FRAIZ, 1986, p. 103)32. 

Anísio Teixeira também demonstrava enorme afeto pelo escritor. Em carta 

destinada a Fernando de Azevedo33, Teixeira recorda:  

Fomos, cerca de dois meses, dois companheiros inseparáveis que 
buscaram entender e interpretar juntos o laborioso triunfo americano. 
Ele, mais voltado para as coisas econômicas; eu, para os aspectos da 
educação, ambos, entretanto, norteados por um sadio idealismo 
comum de humanidade melhor e mais feliz. E de um lado e de outro 
trazíamos para as palestras intermináveis que mantínhamos aos 
domingos uma cópia inaudita de fatos e observações com que 
alimentávamos e saciávamos o nosso idealismo. Foi uma esplêndida 
temporada de entusiasmo (VIANA FILHO, 2008, p. 37). 
 

As cartas de Lobato a Anísio Teixeira discutindo questões da educação 

no Brasil parecem nos sugerir uma preocupação séria do escritor com esse 

assunto. Afinal, se assim não fosse, por que motivos Lobato dispensaria seu 

tempo para propor um modelo de educação que pudesse ser de fato 

concretizado no país? Com o mesmo empenho com que defenderia o ferro, o 

petróleo e outros demais projetos, parece que Lobato também idealizou uma 

                                                           
32 Carta datada de 01/01/1947. 
33 Não há esclarecimento sobre a data da carta. 
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educação preocupada com a formação humana dos alunos. Nesse caminho, 

proporia a divulgação da leitura e de uma escola que atendesse: 

[...] cada vez mais as exigências de uma sociedade em processo de 
modernização e industrialização. Valorizando as atividades de trabalho 
manual, naquele momento ele entra no coro dos educadores que 
reivindicam uma escola nova, embora aparentemente motivado por 
razões diferentes. Parece que Lobato idealizava uma escola engajada 
com o processo econômico e este seria um alavancador do progresso 
moral (ABREU, 2009, p. 63, negrito da autora). 

 

Lobato não esconde seu desejo de ganhar dinheiro com sua produção 

intelectual. Há muitas cartas em que isso está dito claramente pelo escritor a 

algum interlocutor. Até para seu neto, Rodrigo Monteiro Lobato, temos essa 

recomendação sobre livros serem uma “mina de dinheiro”. Vejamos trecho dessa 

carta:  

                         São Paulo, 14/2/1948 

Ilustre senhor Rodrigo, meu neto. 
Recebi sua carta de 11 do corrente, dizendo que está lendo o D. 
QUIXOTE e já leu REINAÇÕES e gostou. Nesse ponto o avô está de 
acordo com o neto, porque eu também gosto muito desse livro –e tem 
sido uma mina de dinheiro. Essa mina um dia passará para as mãos 
de você e de Joyce, que são os meus únicos herdeiros –e é bom que 
você vá sabendo disso. Depois de REINAÇÕES, você vai ler todos os 
outros, na ordem marcada, e irá verificando que o seu avô, como diz a 
Emília, é um danadinho para escrever histórias que toda gente compra. 
A grande coisa é esta: produzir coisas que o mundo compra, porque 
se o mundo não compra a gente fica a chupar o dedo, com o bolso 
sempre vazio (LOBATO, 1969, p. 268, vol 2). 
 

Nessa missiva, Lobato não mede palavras para esclarecer ao neto que 

suas obras representavam dinheiro e que um escritor deveria também se 

preocupar com isso, afinal, sem dinheiro, “a gente fica a chupar o dedo”. Apesar 

disso, recomenda que o menino, como ainda era muito criança para entender tal 

assunto, lesse as obras e se divertisse com elas.  

Parece ter sido a amizade com Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, e 

por que não acrescentar, o desejo por aumentar o público leitor e comprador, 

que teriam contribuído para que Lobato voltasse seus escritos para assuntos de 

teor escolar, numa tentativa do que hoje poderíamos chamar de literarização de 

temáticas escolares.  

A preocupação com a formação leitora do público jovem somada à 

habilidade de produzir literatura para esse público e as amizades acima 

mencionadas parecem ter contribuído para a produção de textos como Emília no 

País da Gramática (1934), Aritmética da Emília (1935), História do Mundo para 
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as Crianças (1933), Geografia de Dona Benta (1935), O poço do visconde 

(1937), História das Invenções (1935) e Serões de Dona Benta (1937)34.  

De acordo com o texto de Cassiano Nunes, em livro anteriormente citado,  

O convívio com Fernando de Azevedo e, principalmente, com Anísio 
Teixeira deve ter acentuado em Lobato o interesse pela educação. 
Acredito que foi o contato com Anísio que levou o contador de histórias 
a ir mudando cada vez mais a literatura infantil da pura imaginação 
para a preocupação do ensino...Isto é: Lobato, sem abandonar o seu 
mundo de divertimento, resolveu lecionar matérias escolares: História, 
Gramática, Geografia, Aritmética (NUNES, 1986, p. 87). 
 

 A preocupação com uma literatura para as crianças, livre de amarras 

cívico-pedagógicas, num lugar de liberdade e respeito, com pessoas que sabem 

como disseminar o conhecimento, com prazer, parece ir ao encontro da proposta 

da saga do sítio, como nos lembra Cilza Bignotto (1999, p. 150), em sua tese de 

doutorado:  

Nestas histórias, as crianças são ativas e decidem que assunto querem 
aprender, depois de terem o interesse despertado por Dona Benta. O 
ensino se dá como Anísio Teixeira havia proposto em Escola 
Progressista: ‘O desejo do aluno, o seu interesse para usar a palavra 
consagrada, orienta o que ele vai aprender’. Assim, o desejo de 
aprender astronomia nasce nas crianças em uma noite de verão, 
quando brincam em torno de Dona Benta, que olha fixamente as 
estrelas (grifos da autora). 

 

O próprio Anísio Teixeira, em Nota do Autor, na obra Educação 

Progressiva (1933), considera que: 

Quanto ao título – “EDUCAÇÃO PROGRESSIVA” – não se veja aí 
nenhuma referência ao “progresso”, na sua acepção entusiástica de 
crença, mas simplesmente a equivalência, em permanente 
reconstrução, buscando incessantemente reajustar-se ao meio 
dinâmico da vida moderna, pelo desenvolvimento interno de suas 
próprias forças melhor analisadas, bem como pela tendência de 
acompanhar a vida, em todas as suas manifestações (TEIXEIRA, 
1950, p. V-VI). 

Para Anísio Teixeira, era necessário que a educação acompanhasse as 

mudanças pelas quais passavam as instituições do mundo moderno. Os alunos 

não poderiam ser passivos, mas sim ativos e os mestres deveriam ter sempre 

seu conhecimento renovado. A ciência se desenvolvia mais a cada dia e a 

escola, que lhe servia, também deveria ser transformada para acompanhar o 

desenvolvimento científico. Deveria ser, a escola, “o ponto de apoio para a sua 

                                                           
34 Estamos utilizando aqui a categoria “Obras Didáticas” proposta por J. R. Whitaker Penteado 

(1997), presente na obra Os Filhos de Lobato: o imaginário infantil na ideologia do adulto, 
p. 170. 
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projeção” (TEIXEIRA, 1950, p. 15). A palavra “progressiva” surgia com a seguinte 

explicação: [Progressiva] “porque se destina a ser a escola de uma civilização 

em mudança permanente (Kilpatrick) e porque, ela mesma, como essa 

civilização, está trabalhada pelos instrumentos de uma ciência que 

ininterruptamente se refaz” (TEIXEIRA, 1950, p. 13). E continua a respeito da 

nomenclatura “Escola Nova”, cujos ideais sobre educação advogava:  

Com efeito, o que chamamos de “escola nova” não é mais do que a 
escola transformada, como se transformam todas as instituições 
humanas, à medida que lhes podemos aplicar conhecimentos mais 
precisos dos fins e meios a que se destinam (TEIXEIRA, 1950, p. 13). 
 

As ideias de educação de Anísio Teixeira pressupunham as mudanças 

sociais por que passava o país nos primeiros decênios do século XX, inclusive 

as que se referiam aos aspectos fragmentários e à velocidade de transformação 

da sociedade: “A escola deve vir a ser o lugar onde a criança venha a viver plena 

e integralmente [...] para ter uma vida feliz e integrada, em um meio dinâmico e 

flexível tal qual o de hoje” (TEIXEIRA, 1950, p. 31). Também havia a 

preocupação em ensinar as crianças e os jovens a exercer a democracia de 

forma livre: “[...] precisa-se de homens conscientes, informados e capazes de 

resolver os seus próprios problemas” (TEIXEIRA, 1950, p. 33).  

Para Anísio Teixeira, a criança deveria ser “autônoma e livre”, pois apenas 

partindo dessa premissa é que se poderia dar início à “aventura da reconstrução 

educacional” (TEIXEIRA, 1950, p. 54). As atividades da escola progressista, 

propostas por Anísio, lembram bastante os serões que as crianças do Sítio 

passaram a viver no interior das histórias contadas por Dona Benta, fossem 

essas histórias de clássicos da literatura, como Dom Quixote das Crianças e 

Peter Pan, fossem “didáticas”35, como as vividas na Geografia de Dona Benta 

                                                           

35Embora essa nomenclatura seja polêmica, é inevitável que os próprios títulos das obras, 

História do mundo para as crianças, História das Invenções, Aritmética da Emília,  Emília 
no País da Gramática, O Poço do Visconde, Serões de Dona Benta, bem como as 
adaptações Dom Quixote das Crianças, Peter Pan e Hans Staden, nos sugiram esse 
teor didático que será exercido por Dona Benta, a avó-mestra. O que sobressai nessas 
obras, entretanto, é o prazer por adquirir o conhecimento, prazer esse motivado pela 
preocupação com o trabalho estético feito nas obras, em especial, no que diz respeito à 
linguagem. Crianças, em cartas a Monteiro Lobato, comentavam se gostavam ou não do 
estilo das obras.  
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ou n`A História do Mundo para crianças, para falarmos de apenas alguns 

exemplos. Para a escola progressista de Anísio Teixeira, 

as matérias são a própria vida, distribuída por “centros de interesse ou 
projetos”. Estudo –é o esforço para resolver um problema ou executar 
um projeto. Ensinar –é guiar o aluno na sua atividade e dar-lhe os 
recursos que a experiência humana já obteve para lhe facilitar e 
economizar esforços (TEIXEIRA, 1950, p. 41, grifos do autor). 
 

Finalmente, Teixeira nos apresenta, ainda em Educação Progressiva, o 

que ele pensava sobre o programa escolar: 

A unidade constitutiva do programa escolar é a atividade aceita pelo 
aluno e por ele devidamente planejada. As atividades devem ser tais, 
que levem os alunos à aprendizagem dos conhecimentos, hábitos e 
atitudes indispensáveis para resolver os problemas de sua própria vida. 
O papel do professor está em despertar os problemas, torná-los 
sentidos ou conscientes, dar-lhes uma sequência organizada e prover 
os meios necessários para que os alunos os resolvam, de acordo com 
o melhor método e os melhores conhecimentos (TEIXEIRA, 1950, p. 
64). 
 

Em carta de Anísio Teixeira a Lobato, datada de 07/07/1937, temos um 

exemplo do reconhecimento do educador para com algumas obras de Lobato:  

Dentro de meses saem os seus novos livros [Serões de Dona Benta e 
O Poço do Visconde], os de ciência... E o mundo sem fantasmas que 
você está a criar para as crianças. Santo trabalho, meu caro Lobato, 
trabalho que me enternece a inteligência muito mais que você o possa 
imaginar. Quando o vejo, a procurar com o ferro e o petróleo dar 
espinha dorsal ao nosso invertebrado Brasil econômico, e com os seus 
livros arejar a inteligência do meninão brasileiro que se vai erguer nas 
suas pernas traseiras, fico a sonhar na sua estátua (VIANNA e FRAIZ, 
1986, p. 83). 
 

 Em sua tese de doutorado, publicada posteriormente em livro, Eliane 

Debus traz para os leitores o Lobato das cartas infantis e, dentre essas cartas, 

aquelas que comentam sobre os livros considerados didáticos pela crítica. 

Também nesse texto podemos ver o quanto os pequenos leitores se divertiam 

com a obras “didáticas” lobatianas sem se preocuparem se o que liam era algum 

tipo de aprendizagem. Os leitores parecem saborear as aventuras nas quais 

aprendiam coisas com Dona Benta. Vejamos o que Debus (2004, p. 184) nos diz 

em Monteiro Lobato e o leitor, esse conhecido:  

Os depoimentos de leituras dos livros considerados didáticos 
demonstram que o leitor não fazia distinção estética entre esses e os 
demais títulos. Eles facilitavam o contato com a matéria escolar sem, 
no entanto, tirar o prazer da leitura. 
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A título de curiosidade, lembramos aqui um registro de artigo de jornal que 

encontramos no chamado Livro de Recortes de Dona Purezinha, pertencente ao 

arquivo Monteiro Lobato da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Trata-se de 

quatro volumes de cadernos nos quais Dona Purezinha organizou textos 

recolhidos de diversos periódicos, fotos e outros recortes sobre a vida do marido. 

Vale lembrar que a maioria desses recortes não apresenta o nome da fonte de 

onde foi extraído nem a data. No volume I, desses cadernos, o mais extenso, à 

página 258, encontramos o recorte 661, cujo assunto versa sobre a necessidade 

de que se escreva uma “outra história do Brasil”. Nesse artigo de jornal intitulado 

“Precisa-se de uma ‘outra’ História do Brasil”, o autor (não sabemos de quem se 

trata) nos lembra, nessa mesma linha de pensamento que desenvolvemos 

anteriormente, que: 

Com efeito, Monteiro Lobato acaba de criar, em língua portuguesa, 
uma “outra” metodologia de ensino da História, que toda gente, em 
todas as idades pode entender e que seria de salutar leitura para muita 
outra gente que está pensando que sabe História36. 

 

A partir de 1931, Lobato está de volta ao Brasil e resolve investir na 

produção de textos infantis. Revê as aventuras de Narizinho e todos os outros 

textos infantis da turma do sítio que publicara na década de 20 e os reúne em 

Reinações de Narizinho. A partir desse momento, passa a publicar toda a saga 

sobre o Sítio do Picapau Amarelo e é produzindo textos infantis que sobrevive. 

Passa ainda a se preocupar muito com a qualidade desses textos e com o 

público leitor que o acompanha. Chega a se surpreender com seus pequenos 

leitores. Torna-se cada vez mais cuidadoso na linguagem dos livros e na 

apresentação material e visual dos textos.  

Produz livros belissimamente ilustrados e muitos saem com capas 

reconhecidas até os dias atuais pelos estudiosos do escritor e por leitores mais 

antigos, como a famosa edição de A Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920, 

com capa e ilustrações de Voltolino, ou a coleção completa das décadas de 40 

e 50, com capas de Augustus e ilustrações de André Le Blanc. Talvez Lobato já 

percebesse que elas eram uma forma de ajudar a promover a leitura por prender 

o leitor logo no primeiro olhar dado ao livro. 

                                                           
36 Cadernos de Dona Purezinha, vol I, p. 258, recorte 661. Acervo Monteiro Lobato- Biblioteca 

Infantil Monteiro Lobato- SP. 
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Preocupar-se com desenhos e capas era um gosto do escritor, como 

algumas cartas nos sugerem, embora, muitas vezes, essa preocupação também 

estivesse ligada ao valor econômico que seria agregado ao livro. Mesmo assim, 

parece-nos que Lobato queria que seus pequenos leitores se divertissem com 

capas e desenhos coloridos. Vejamos o que ele diz a um pequeno-

correspondente em carta provavelmente de 1928: 

Prezado amigo deste tamanho,  
Recebi sua carta com um menino pescando uma botina velha em cima. 
Recebi também os retratos que você mandou. Já remeti esses retratos 
para S. Paulo, para o desenhista que vai fazer desenhos para o livro 
que eu fiz e que se chama –Circo de Cavalinhos (a Emília, que é uma 
burra, diz Circo de Escavalinho). Mas estou com medo que o 
desenhista não faça você parecido –e mamãe vai ficar danada 
(LOBATO, 1969, p. 265, vol.1). 

 

Em outra carta, de 09/09/1946, a Jurandir Ubirajara Campos, seu genro e 

um de seus ilustradores, Lobato, que se encontrava na Argentina, dizia estar na 

Editora Acteon, finalizando um projeto que seria o livro de presentes do Natal 

daquele ano, a produção de uma edição de 5 mil exemplares de Os doze 

trabalhos de Hércules, cujo livro tinha sido remodelado por Lobato para ter: 

a unidade necessária a uma obra em um volume. Está muitíssimo 
melhor e mais interessante que a edição dada aí. Saem seus desenhos 
e doze em tricomia. Os originais estão já na tipografia. Tudo vai a 
galope! 
Mas a coisa encrencou hoje aqui no escritório, por causa da sobrecapa 
(a edição é encadernada) que será em tricomia linda. O diabo do 
desenhista (é rio-grandense) fez um desenho que não me agradou. 
Discussão vai, discussão vem, manda fazer outra por este e aquele, 
de repente me veio uma ideia: pedir a você que fizesse a tal sobrecapa. 
Desse modo fica o livro inteiro desenhado por você, sem nada nele que 
te envergonhe. E aí vai o projeto, ou lay out que eu imaginei e me 
parece muito bom. Com base nesse lay out o tal desenhista daqui fez 
uma c... Faça e manda-me por via aérea o quanto antes. Pode fazer 
coisa fina, com quanto tom fino quiser porque o clichê vai ser feito na 
melhor oficina de tricomias daqui (MLB 3.1.00190, cx 4)37. 

Vemos com isso que Lobato parecia se envolver de perto com as 

ilustrações de seus textos, inclusive enquanto se encontrava na Argentina. 

Mesmo distante de seu país, não se contenta com ilustrações do desenhista rio-

grandense, que não as fez à altura daquilo que ele imaginava para a edição 

especial de seu Hércules. Busca, assim, a ajuda do genro e também ilustrador, 

mesmo que isso atrasasse um pouco o processo de produção do livro.  

                                                           
37 Centro de Documentação Alexandre Eulálio (CEDAE), Arquivo Monteiro Lobato, MLB 

3.1.00190, cx 4. 
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Não era apenas para crianças que Lobato falava de crianças. Discutia a 

educação delas nas cartas ao amigo Godofredo Rangel e a tantos outros de seus 

interlocutores, como vimos, por exemplo, com Anísio Teixeira. E também em 

seus escritos publicados a partir de entrevistas e artigos, demonstra Lobato sua 

grande preocupação com o que os pequenos liam. Em texto publicado 

postumamente, em 1950, em Salvador, e incluído em Conferências, Artigos e 

Crônicas, o escritor afirmaria: 

A criança é a humanidade de amanhã. No dia em que isto se 
transformar num axioma –não dos repetidos decoradamente, mas dos 
sentidos no fundo da alma— a arte de educar as crianças passará a 
ser a mais intensa preocupação do homem (LOBATO, 1959, p. 249) 

 

Nesse texto, temos o escritor comentando sobre como é, para ele, a 

criança, em que mundo ela vive e o que deve ser oferecido a ela como leitura. 

Vejamos mais alguns trechos em que essas questões ficam esclarecidas e 

exemplificadas: 

A criança é um ser onde a imaginação predomina em absoluto. O meio 
de interessá-la é falar-lhe à imaginação. Vive num mundinho irreal e 
dele só sai, para, aos poucos, ir penetrando no das duras e cruas 
realidades, quando com o natural desenvolvimento do cérebro, a 
intensidade da imaginativa vai-se apagando. 

[...] Os princípios a que devem obedecer os livros, revistas e jornais 
para crianças resumem-se em serem livros, revistas e jornais para 
crianças –a especialíssima crisálida donde o homem vai sair, e nunca 
para homens de pouca idade. 

Um menino dá como produto final um homem, e uma menina dá como 
produto final uma mulher. Mas um menino ou uma menina não é um 
homem ou uma mulher de idade reduzida. São ambos algo muito 
diferente, como a crisálida é diferente da borboleta (LOBATO, 1959, 
p.250, 251, 255). 

 

Pensando na existência de um projeto lobatiano de leitura, de formação 

de leitor e de preocupação com a materialidade da obra literária, lembramos aqui 

a finalização da tese de Eliane Debus sobre essas preocupações que teriam tido 

vez e espaço na vida do escritor: 

A partir de seu discurso teórico, Monteiro Lobato foi construindo uma 
“concepção leitora” (leitura e leitor) que abarca uma postura conhecida 
hoje, mas inovadora nas quatro primeiras décadas do século XX: a 
importância do leitor, a função da leitura e o livro como objeto mediador 
do ato de ler. 

Para Lobato, o livro não possui existência própria. Ele só ganha vida 
quando é concretizado pela leitura, daí a necessidade de formação de 
um público. A leitura tem como função despertar a curiosidade e a 
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capacidade imaginativa, e o seu exercício deve ser cercado de alegria 
e prazer, nunca de obrigação. Já que o aspecto físico do livro é 
entendido como parte integrante da leitura, há, por parte de Lobato, 
uma preocupação quase sistemática com o material impresso, desde 
a qualidade do papel até a ilustração, enfim todos os componentes 
materiais do objeto que podem contribuir para aproximar o leitor do ato 
de ler (DEBUS, 2004, p. 242). 

 

Em 2012, Whitaker Penteado, conhecido pela obra Os Filhos de Lobato 

(1997), fez a apresentação do texto de Rose Lee Hayden intitulado A literatura 

infantil de Monteiro Lobato: uma pedagogia para o progresso. Nesse texto, 

escrito em 1974, como tese de doutoramento em Educação na Universidade 

Estadual de Michigam, é possível tomar contato com um olhar estrangeiro sobre 

o nosso divisor de águas na literatura infantil. Hayden, segundo Whitaker,  

concentra o foco de seu estudo na qualidade didática da obra como um 
todo, apontando de forma brilhante que Lobato se utilizava do método 
socrático de ensino e valorizava, sobretudo, o aprendizado informal, já 
que ele próprio assim absorvera a maior e melhor parte de seu 
conhecimento (HAYDEN, 2012, p. 9). 

 

Hayden confirma o pensamento de Lobato de que toda criança é esperta 

e inteligente e não era um adulto em miniatura e, por isso, deveriam ser 

oferecidos a ela textos criativos, lúdicos e que despertassem a imaginação e 

que, além disso, contribuíssem para criar adultos críticos e verdadeiros 

cidadãos. Hayden ainda destaca a proposta de Lobato de que, através de suas 

obras, as crianças poderiam desenvolver uma aprendizagem prazerosa, 

aprendendo com as aventuras da turma do Sítio e, em especial, com a sabedoria 

de Dona Benta que mediava leituras e discussões em seus serões. Os assuntos 

nesses momentos não eram apenas do mundo infantil, mas também do mundo 

dos adultos passados às crianças de forma sábia, ponderada e lúdica, a fim de 

despertar e desenvolver o senso crítico. 

Lobato acreditava que o objetivo da educação era liberar a imaginação 
e a inteligência da criança, sem abarrotá-la com ideias inúteis e 
abstratas. Enquanto sua intenção era instruir, Lobato fez isso de uma 
maneira tal, que as lições eram aprendidas com prazer, sem o uso 
pesado da moralização e o didatismo óbvio de outros livros infantis da 
época. O método usado por Lobato era socrático, como descreve sua 
própria filha: 

---Na vida dos próprios filhos interferiu pouco. Permitia que fizéssemos 
tudo o que queríamos fazer, desde que justificássemos nossas atitudes 
e fôssemos responsáveis por nossos atos. Para as perguntas que 
fazíamos, ele respondia socraticamente, com outras perguntas. As 
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perguntas iam e vinham e acabávamos chegando à resposta que 
queríamos...ou à que ele queria (HAYDEN, 2012, p. 61)38. 

 

Também acreditamos em uma educação que liberte o ser humano de 

amarras e não como as impostas por um currículo engessado que pressupõe 

apenas conteúdos ensinados em vez de aprendizagem a partir de discussões. 

Não estamos sugerindo que os conteúdos tenham de ser banidos, mas sim 

apresentados a partir de textos que, de fato, partam para a discussão de 

assuntos a partir de pontos de vista diversos e isso pode ser feito desde a tenra 

idade, como Dona Benta mostra em sua ação mediadora. É possível apresentar 

um assunto por diversos olhares e discutir com os ouvintes os diferentes pontos 

de vista. Essa situação de aprendizagem parece-nos muito mais interessante do 

que aquela que parte dos pontos a serem decorados e com pouca conexão com 

a realidade das crianças e jovens. 

Nossa realidade vive muitos momentos paradoxais em que as discussões 

se apresentam sob várias vertentes e diversos pontos de vista, alguns, 

visivelmente, complexos. Nos textos infantis lobatianos também encontramos 

situações similares. Se pensarmos em Caçadas de Pedrinho, por exemplo, livro 

que, em 2010, foi duramente criticado pelo Conselho Nacional de Educação39 e 

quase banido das bibliotecas do país, sobretudo públicas, sob o pretexto de se 

tratar de obra racista (a discussão em si do assunto não nos interessa aqui), o 

livro não seria aconselhável para a formação das crianças brasileiras. Eis um 

bom motivo para que a obra seja, de fato, lida e discutida.  

Se Lobato foi tão importante na formação de inúmeros escritores 

brasileiros ainda vivos, por que motivos sua obra teria de ser banida das 

prateleiras escolares? Não seria mais interessante que o governo acreditasse 

nos professores-mediadores formados para tratar do assunto? Como discutir 

que um escritor de tamanha importância chamasse tia Nastácia de “macaca” e, 

ao mesmo tempo, dedicasse um livro inteiro a ela como narradora de histórias 

orais? Certamente que a discussão de assuntos paradoxais como esses iriam 

                                                           
38 Hayden não faz referência à fonte dessa citação. 
39 Parecer CNE/CEB nº 15/2010. Histórico e Parecer homologado encontram-se disponíveis no 

site 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8180-
pceb006-11-pdf&category_slug=junho-2011-pdf&Itemid=30192, acesso em 10/11/2016. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8180-pceb006-11-pdf&category_slug=junho-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8180-pceb006-11-pdf&category_slug=junho-2011-pdf&Itemid=30192
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ao encontro de uma melhor compreensão de nosso escritor do que banir uma 

obra sua clássica das bibliotecas escolares. 

Podemos ainda pensar que, como um promotor de leitura, Lobato se 

aproxima da figura de um professor, como hoje diríamos, promotor-mediador de 

leitura, aquele que lê, estuda, escreve, conta história, dialoga com as diferentes 

mídias e faz tudo isso com imenso prazer. Aquele que poderia ser um exemplo 

a ser seguido, como nos lembra Nunes (1998, p. 102): “Lobato é professor que 

não apenas manda fazer; ele quando o faz comprova a excelência da sua lição, 

dos seus conselhos!” 

Monteiro Lobato advogava a ideia de que era necessário à criança, desde 

cedo, tomar contato com livros que lhe interessassem para que, quando adulta, 

pudesse se tornar um grande leitor. Em Conferências, Artigos e Crônicas (1959), 

em “A criança é a humanidade de amanhã”, texto já citado nesse trabalho, ele 

traz um exemplo de atitude mediadora que ele teria vivido em Nova Iorque. 

Vejamos: 

Há em Nova Iorque uma instituição muito curiosa. Em certo dia da 
semana, à tarde, na Public Library da 5ª Avenida, reúnem-se centenas 
de crianças para ouvir histórias. Existem contadeiras especializadas, 
que contam como as crianças querem que contem. A instituição tem 
dois objetivos –recrear as crianças e estudar-lhes as reações, de modo 
que tudo quanto ocorre é anotado, classificado e estudado de acordo 
com um critério inteligentíssimo. As resultantes dessa obra se acham 
compendiadas num opúsculo que é vendido na Secretaria da 
Biblioteca. Nele vem o resultado de trinta anos de observação e a 
classificação por gênero das histórias que mais interessam às crianças 
(LOBATO, 1959, p. 254).40 

 

Esse texto parece nos mostrar que a noção que hoje circula sobre 

“mediação de leitura” possivelmente já existia na consciência de nosso escritor, 

já que ele foi capaz de identificar um momento exemplar de mediação e de 

perceber como a instituição se preocupava com a formação leitora das crianças. 

Lobato parece sensível a uma experiência positiva de formação de pequeno 

leitor. No início do século XXI, o Brasil continua a buscar boas experiências de 

mediação leitora que possam ser aproveitadas no ensino de forma geral. Até 

                                                           
40 O texto teria sido publicado em 1950, pela Secretaria de Educação e Saúde de Salvador. 

Tentamos contato com a biblioteca de Nova Iorque para tentar obter informações sobre 
esse possível livrinho, mas não obtivemos resposta. 
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prêmios hoje existem para propostas de professores que aproximem o texto 

literário de seus leitores. 

O que se percebe é que essas experiências são bem-vindas quando o 

professor ou mediador, de fato, é um leitor, desenvolve competências de forma 

criativa, se atualiza, busca fazer transformações e é sensível àquilo que a 

literatura lhe propõe, além, hoje, de transitar com certa familiaridade pelos meios 

digitais. Lobato, dessa forma, parece reconhecer a importância da relação entre 

texto (escrito ou oral) e leitor proporcionada pelo mediador. Lembramos aqui, 

palavras de Tania Rösing no texto “Do currículo por disciplina à era da educação-

cultura-tecnologia sintonizadas: processo de formação de mediadores de 

leitura”: 

Há que se convencer não apenas os profissionais da educação, mas 
profissionais em geral acerca do valor da leitura no tempo de lazer, 
transformando esse tempo não apenas num momento de relaxamento 
físico e mental, mas num momento de ampliação do conhecimento, da 
sensibilidade, de motivação para outras leituras. Se estiverem ao 
alcance das mãos desses leitores textos literários contemporâneos de 
qualidade, diminui-se a resistência a esse tipo de leitura podendo 
ampliar-se o envolvimento do leitor com textos literários (RÖSING, 
2009, p. 136). 
 

Como esse, muitos outros são os momentos de vida em que Lobato 

demonstra preocupação com a formação das crianças. Tudo começaria com a 

dificuldade de dar aos filhos textos infantis que tivessem valor. Em carta de 

setembro de 1916, questiona Rangel: “Que é que nossas crianças podem ler? 

Não vejo nada. Fábulas assim [falava a Rangel sobre a possibilidade de traduzir 

fábulas de Esopo e La Fontaine] seriam um começo da literatura que nos falta” 

(LOBATO, 1956a, p. 104). Em uma reportagem feita sobre o escritor, por 

Celestino Silveira, em 1944, e inserida na obra Prefácios e Entrevistas, temos:  

[...] na condição de escritor, Lobato serve à coletividade. Quando 
escreve para as crianças, o faz consciente de estar colaborando na 
formação espiritual de uma geração que se presta a continuar a tarefa 
desta geração cheia de provações, da qual participamos. A criança é a 
preocupação dominante do escritor e do homem (LOBATO, 2009, p. 
191, grifos meus). 

 

A formação que ele buscava estava sempre ligada à questão da liberdade. 

A criança deveria ter sua vontade valorizada e respeitada e, para isso, textos 

que valorizassem a criatividade e a inteligência deveriam ser a ela oferecidos. 

Ana Mariza R. Filipouski, em texto intitulado “Monteiro Lobato e a literatura 
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infantil brasileira contemporânea”, presente na obra Atualidade de Monteiro 

Lobato, uma revisão crítica, organizada em 1983, por Regina Zilberman, afirma 

que, no Sítio do Picapau Amarelo, “a moral tradicional é abandonada em prol de 

uma verdade individual, observável e constatável. As personagens optam por 

uma moral de situação e instauram no sítio a liberdade” (FILIPOUSKI, 1983, p. 

104). Vale a pena lembrarmos Emília, em Fábulas, falando sobre a liberdade que 

paira no Sítio: “---Pois o segredo, meu filho, é um só: liberdade. Aqui não há 

coleiras. A grande desgraça do mundo é a coleira. E como há coleiras 

espalhadas pelo mundo!” (LOBATO, 1977b, p. 69). 

Diante do que aqui foi apresentado podemos perceber que o escritor 

Monteiro Lobato demonstrou, ao longo de seu projeto literário para as crianças 

uma preocupação com a leitura e com o leitor a ponto de se tornar um promotor 

de leitura ao criar um conjunto de obra que buscava “agarrar” esse leitor pelo 

prazer de ler. Lembramos, para finalizar essa etapa, do que nos fala Marisa 

Lajolo, em obra de 2000, Monteiro Lobato: um brasileiro sob medida, sobre o 

projeto de leitura para crianças do escritor ir além da mera diversão: 

A obra infantil lobatiana é um projeto literário e pedagógico sob medida 
para o Brasil que a viu nascer e multiplicar-se ao longo de mais de vinte 
anos. Monteiro Lobato aposta alto na fantasia, oferecendo a seus 
leitores modelos infantis –as personagens—cujas ações se pautam 
pela curiosidade, pela imaginação, pela independência pelo espírito 
crítico, pelo humor (LAJOLO, 2000, p. 60). 

Adicionamos a essas ideias a fala de Rosa Maria Melloni em Monteiro 

Lobato, a saga imaginária de uma vida, sobre a permanência do lúdico e da 

imaginação que Lobato sempre procurou manter em suas obras, mesmo as hoje 

consideradas “didáticas”. Para Melloni, 

um dos fundamentos da tal pedagogia de Lobato é o uso da fantasia: 
“Lobato evidencia não só que a imaginação é algo próprio da 
mentalidade infantil; ele faz recordar direta ou indiretamente que a 
Educação tem esquecido com enorme frequência do valor de sonho 
nas suas lições” (MELLONI, 1998, p. 365 apud EDREIRA, 2004, pp. 
18-19). 

 

Se a capacidade de estimular o sonho com a leitura era um objetivo do 

escritor infantil, hoje podemos pensar que ao lado da literatura existem outras 

mídias que também são capazes de estimular o sonho e a imaginação infantil. 

Se nas obras de Lobato seus leitores viajavam junto com as personagens a partir 
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do pó do pirlimpimpim, atualmente a internet proporciona viagens ao mundo da 

ficção de forma bastante rápida.  

Vejamos os livros eletrônicos, com tantas opções multimídias. Um bom 

exemplo é o próprio A menina do Narizinho Arrebitado, da Globo Livros, com 

páginas interativas para o pequeno leitor, que pode escutar o espirro de 

Narizinho ou mergulhar junto com ela e Emília no Reino das Águas Claras. 

Possivelmente Lobato aprovaria um livro com tantas opções interativas, rápidas 

e cativantes para o jovem leitor. 

E, finalmente, retomamos que o escritor era também editor e nunca 

ocultou o projeto de, expandindo o público leitor brasileiro, expandir seu 

mercado, embora sempre tenha feito isso com a devida qualidade que os textos 

infantis exigiam. Lobato deseja a “felicidade para o maior número de crianças”, 

nos lembra Cassiano Nunes (1998, p. 274), ao registrar um folheto publicado na 

Argentina pela Editorial Americalee, que editava os livros infantis lobatianos, cujo 

conteúdo é acentuar “o caráter paradisíaco do Sítio do Picapau Amarelo” 

(NUNES, 1998, p. 274). No texto Mensaje a los Niños de América, vamos 

encontrar o desejo de Lobato por ser um mediador entre o maior número possível 

de crianças e as aventuras no sítio de Dona Benta: 

La Quinta del Bentevo Amarillo es um lugar maravilloso que existe em 
el Brasil. Um lugar que solo yo conosco y que no indico nadie, porque 
si no todos los niños del mundo irian a él. La vida es uma continua 
fiesta em esa Quinta: un desfilar de aventuras a [sic] qual más 
prodigiosa, en las que tomam parte Naricita, Perucho y la muñeca 
Emilia, el visconde de la Mazorca, tia Anastacia [sic], el marqués de 
Rabicó y otros. Todos los años  voy a passar una semana ali, escucho 
las narraciones de las últimas aventuras y las cuento en los libros com 
la mayor fidelidad. Los niños del Brasil leen essas historias de ellas y 
pidem más! Más más y más. Un dia reflexioné: Porque solamente los 
niños del Brasil han de ler esas historias? Alli está la razón por la qual 
se tradujeron al castellano para que los niños de la Argentina y de los 
otros países de America, puedan ler las maravillas que ocurren em esa 
Quinta encantada (NUNES, 1998, p.274).41 

                                                           
41 O Sítio do Picapau Amarelo é um lugar maravilhoso que existe no Brasil. Um lugar que somente 

eu conheço e que não indico a ninguém, porque senão todas as crianças do mundo iriam 
até lá. No Sítio a vida é uma contínua festa: um desfilar de aventuras muito prodigiosas, 
nas quais tomam parte Narizinho, Pedrinho e a boneca Emília, o visconde de Sabugosa, 
tia Anastácia [sic], o marquês de Rabicó e outros. Todos os anos vou passar uma 
semana ali, escuto as narrações das últimas aventuras e as conto em livros com a maior 
fidelidade. As crianças do Brasil leem essas histórias e pedem mais! Mais, mais e mais. 
Um dia pensei: por que somente as crianças do Brasil hão de ler essas histórias? Aí está 
a razão pela qual foram traduzidas para o castelhano para que as crianças da Argentina 
e de outros países da América possam ler as maravilhas que se passam nesse Sítio 
encantado (tradução minha). 
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Vemos aqui o desejo de que seus livros atingissem o maior número 

possível de leitores e, assim, aumentassem as vendas, mas vemos também que 

isso sempre foi feito com o objetivo de oferecer o que havia de melhor para as 

crianças lerem: as cartas delas a ele nos sugerem o quanto o autor obteve 

sucesso com seu projeto de leitura para formar leitores críticos.  

Nesse mundo do sítio do Picapau Amarelo, as crianças foram 

apresentadas aos seus personagens mais famosos e com eles viajaram para 

diversos lugares da imaginação e aprenderam de tudo um pouco. Emília talvez 

tenha sido a grande personagem ímpar de toda a saga. Assim como Pedrinho, 

Visconde e Quindim, ela também medeia o conhecimento em alguns textos, 

mesmo que às vezes de forma bastante irreverente, mas é de Dona Benta que 

vamos falar nesse trabalho, já que ela parece ter sido a principal escolhida para 

fazer a mediação do conhecimento entre seus netos/crianças/ leitores e o 

conteúdo do texto literário, sem deixar que esse conhecimento se tornasse 

maçante e sempre se preocupando com a formação do pensamento crítico das 

crianças. 

Entre José Bento Monteiro Lobato e Dona Benta parece haver não apenas 

uma proximidade no nome, mas também na intenção de estabelecer uma “ponte” 

entre o leitor e o texto literário. Mesmo que, no caso de Lobato, houvesse ainda 

uma intenção econômica, o escritor demonstrou comprometimento com a 

produção de obras literárias que interessassem às crianças e as fizessem pensar 

sobre os mais diversos assuntos. Além disso, não podemos esquecer a visão 

arrojada que ambos tinham a respeito das inovações presentes em seu tempo e 

que, por isso, fariam deles mediadores “antenados” nas mudanças pelas quais 

as gerações de leitores de Lobato passaram até os dias atuais. 
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3 DONA BENTA: CONHECENDO A PERSONAGEM 
 
 

 
Fig. 1: Serões de Dona Benta, 1957, capa de Augustus 

 
[...] avós e netos se influenciam e se modificam reciprocamente tornando 

                                       possível uma coeducação de gerações: “Os avós educam, portanto, os 
                                       netos e, ao mesmo tempo, embora de modo diferente, são reeducados         
                                                                                                                         por essas crianças” 
                                                                   (OLIVEIRA, 1999, p. 24 apud FERNANDES, p. 1092) 

 
3.1 A figura da avó na literatura 

 
A infância da maioria das pessoas pode ser nostálgica em relação à figura 

das avós, senhoras, geralmente idosas, que protegem, na maioria das vezes, os 

netos dos próprios filhos (os pais) nos momentos das travessuras e adoram 

engordá-los com guloseimas, cujos sabores ficam registrados na memória e 

causam saudosas lembranças. Avós têm sempre histórias para contar, na 

maioria das vezes, aumentadas por muitos pontos e que fazem com que 

tenhamos noites mais agradáveis ou recordações bastante saudáveis dos 

momentos passados ao lado delas. Avós podem, ainda, narrar histórias 

verdadeiras de sua infância ou mesmo histórias lidas ou ouvidas em outros 

tempos, cujos costumes ficam já distantes da realidade atual de seus netos. Avós 

também são boas conselheiras, orgulham-se de suas experiências incorporadas 

e dignas de serem recordadas. Surge, disso, muitas vezes, a autoridade 
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originária de sua sabedoria. Avós, são, por isso, com raras exceções, sábias 

senhoras a quem devemos respeito e admiração. 

Mas essa idealização deve ser, hoje, em pleno século XXI, repensada. 

Temos avós muito jovens, algumas antes dos quarenta anos, com seus netinhos 

agarrados a um celular, trocando mensagens, publicando posts ou passeando 

em um shopping center em vez de estarem a ler alguma história. Por isso, não 

podemos ter em mente apenas a figura clássica da senhora idosa e de cabelos 

brancos com um livro na mão ou com histórias ouvidas de seus pais para contar. 

Temos também de lembrar que elas estão “logadas” a todo momento em páginas 

da web e em redes sociais. Até algumas mais idosas aderiram a essa moda. 

Isso, certamente, tem alterado a relação que se estabelece hoje entre avós e 

netos. 

Segundo Célia Regina Delácio Fernandes (2013, p. 1091), em artigo 

intitulado “Avós e netos na literatura infantil: vidas compartilhadas”, “a função 

social da velhice é a de lembrar. O idoso lembra e aconselha, unindo o início ao 

fim por meio da memória”. Quem recorda tem de partir de seu próprio interior, já 

nos lembrava Aristóteles em “Da memória e da revocação”: “Recordar consiste 

na existência potencial do efetivo estímulo na mente [...] de um modo em que o 

indivíduo é movido, ou seja, estimulado a partir de seu próprio interior” 

(ARISTÓTELES, 2012, p. 83). Assim, algumas avós lembram porque viveram e 

vivenciaram experiências internalizadas dignas de serem rememoradas, 

lembradas e contadas por terem sido adquiridas. De acordo com Maria Helena 

T.C. de Barros:  

Em geral, a avó quase não lê o que conta, prefere inventar ou repetir 
de memória, reproduzindo e retomando as histórias sem fim. 
É uma cena que pode ser encontrada em qualquer tempo, em qualquer 
cultura; daí falarmos no arquétipo da ancestralidade, sob a imagem do 
idoso, do velho (BARROS, 2006, p. 109). 
 

Mas, e o que o dizer das avós que não são idosas? Que não contam 

histórias a seus netos, às vezes, por também não terem sido a elas contadas? 

Temos de pensar que, hoje, Dona Benta talvez não possa mais ser um modelo 

de avó a ser seguido literalmente. Talvez ela seja um modelo de mediadora que 

deu certo numa determinada época e, por isso, mereça ser estudada. Essa é 

nossa proposta.  
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A seguir, pretendemos apresentar um pouco da figura da avó em algumas 

obras literárias que a trazem como protagonista. Iniciamos, todavia, com a 

importância dela para duas escritoras contemporâneas de literatura 

infantojuvenil, Ruth Rocha e Ana Maria Machado. Vejamos um exemplo em 

Contando histórias, formando leitores (2011), em que as duas escritoras 

dialogam sobre a formação delas como leitoras na infância: 

Ruth: Eu fui muito influenciada pelo meu avô, uma pessoa muito 

interessante, que adorava contar histórias. Nordestino, ele não só 

contava histórias, mas também dançava e cantava, e era muito 

engraçado. Dele ouvi tantas histórias! [...] Você, Ana, também tem. Era 

a sua avó quem contava histórias, não? E eu tinha o meu avô. Então, 

acho que nós nos educamos assim, ouvindo histórias (MACHADO e 

ROCHA, 2011, p. 13) 

[...] 

Ana: De todo modo, ouvi muita história também. Como você bem 

disse, minha avó contava muitas histórias. Ela conhecia narrativas da 

tradição oral, populares, folclóricas. Mas minha família toda tinha o 

hábito de contar histórias. E nós tínhamos muitas oportunidades de 

ouvir pessoas contando histórias porque eu morava no Rio, mas 

passava as férias de verão no Espírito Santo, em Manguinhos, que é 

uma praiazinha de pescadores. Nós íamos para lá, para a casa dos 

meus avós maternos, e meus tios iam também com os filhos. Então 

nós nos juntávamos, vários tios e muitos primos, numa casa só. Era 

um quarto dos meninos –todo forrado de esteira, com beliches e redes. 

Como nesse tempo lá não tinha luz elétrica, à noite, não havia televisão 

nem nada do gênero. Fazia-se uma fogueira na frente da casa para 

espantar mosquitos e sempre se formava uma roda para contar 

histórias. O repertório era bem variado (MACHADO e ROCHA, 2011, 

p. 15). 

 

Na sociedade contemporânea, esse papel parece cada vez menos 

frequente, já que os avós, muitas vezes, ainda trabalham e dispõem de pouco 

tempo para ficar com os netos ou ainda porque assumem o papel de cuidar deles 

para que os filhos trabalhem. Nesse papel, é bastante comum que muito da 

ludicidade da figura das avós se perca em virtude de assumirem o papel de pais. 

Somemos a isso as famílias pequenas, com filho único, poucos parentes, poucas 

reuniões familiares e poucas ou quase nenhuma história para contar, situação 

bastante diferente da retratada anteriormente pelas escritoras Ruth Rocha e Ana 

Maria Machado. Na vida delas, os avós tiveram importância no desenvolvimento 

intelectual e na formação de suas identidades como leitoras e escritoras. 

Segundo o Dicionário Michaelis, “avó” é substantivo feminino e se origina 

do latim “aviola”, significando: 1 Mãe do pai ou da mãe. 2 Anciã. A. materna: a 

mãe da mãe. A. paterna: a mãe do pai. A. torta: mãe do sogro ou da sogra; mãe 
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da madrasta ou do padrasto. Plural: avós42. No Brasil, em virtude do grande 

número de imigrantes, em especial italianos, é bastante comum ouvirmos 

também os termos “nonni”, “nonna”, “nonno” ou seus diminutivos, noninha, 

noninho, cujos sons parecem remeter à lembrança das grandes casas repletas 

de crianças brincando, fazendo travessuras e comendo guloseimas. Há na 

literatura a presença de avós e avôs famosos.  

Apresentamos, a seguir, alguns textos de literatura nos quais a figura da 

avó é personagem43. 

O primeiro a que nos remetemos é “Chapeuzinho Vermelho”, dos Irmãos 

Grimm, clássico da literatura infantil e que traz à tona a figura da avó que precisa 

dos cuidados da neta a quem foi delegada a função de levar-lhe comida. Sua 

figura é bastante passiva, mas é para chegar até a casa da avó que a neta deverá 

provar se adquiriu ou não os ensinamentos necessários a uma jovem pré-

adolescente. A ida da menina até a casa da senhora doente, tentando driblar o 

lobo, será prova de que a garota apreendeu ou não os ensinamentos passados 

pelos pais e, consequentemente, pelos avós, sobre as questões sexuais que 

afloram na garota. Para Bettelheim (1980, p. 206):  

Na sua própria casa, Chapeuzinho Vermelho, protegida pelos pais, é a 

criança pré-púbere sem conflitos que é perfeitamente capaz de lidar 

com as circunstâncias. Na casa da avó, que também é segura, a 

mesma menina se torna totalmente incapaz em consequência do 

encontro com o lobo. 

 

Avó também bastante conhecida é a de Bisa Bia, Bisa Bel (1981), obra de 

Ana Maria Machado. Na história, deparamo-nos com duas bisavós (que já foram 

avós, portanto), a de Isabel e a própria Isabel como bisavó de neta Beta. A obra 

nos coloca a visão de diferentes gerações com seus valores e significados 

alterados e vemos a protagonista Isabel tentando se autoconstruir e se 

autodescobrir:  

Em Bisa Bia, Bisa Bel, o tema é posto em questão pelo confronto de 

várias gerações de mulheres da mesma família, num diálogo em que 

se entrelaçam presente, passado e futuro. Na fantasia de Isabel, vozes 

de sua bisavó já morta e de sua bisneta que ainda não nasceu se 

confrontam e a menina se depara com a memória de sua família, 

construindo identidade e demonstrando as diferenças ideológicas 

                                                           
42 Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/avo%20_912371.html, 

acesso em 27/10/15. 
43 Esses exemplos não aparecem em ordem cronológica. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/avo%20_912371.html
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marcadas por concepções sobre o papel feminino no decorrer do 

tempo 44(XAVIER; TURCHI, s/d, p. 1) 

 

É possível pensarmos também em A colcha de retalhos, de Conceil 

Corrêa da Silva e Nye Ribeiro (2010). Temos aqui a história de uma avó que 

cozinha muito bem, conta histórias encantadoras e costura para os filhos e netos. 

É na arte de costurar que ela se destaca aos olhos de seu netinho que se encanta 

com os retalhos da colcha que ela lhe prepara. Cada retalho traz à memória da 

avó e também do neto recordações de um passado bem vivido. Assim, é no ato 

de coser uma colcha de retalhos que esta história de ternura entre avó e neto se 

constrói e é com essa colcha que o menino descobre o que significa “saudade”45.  

Em A menina, o cofrinho e a vovó (2009), de Cora Coralina, temos a 

história de uma avó que morava longe de todos os filhos e netos. Morava na sua 

cidade natal e resolveu fazer doces para vender e viver melhor, já que sua renda 

mensal era muito pequena. A arte de fazer doces transformou sua vida e ela se 

tornou conhecida pelas deliciosas guloseimas. Resolveu, então, comprar uma 

geladeira. Mas o dinheiro não era suficiente. Nessa época, recebeu a visita de 

uma de suas netas, Célia Flor, que lhe ofereceu suas economias para completar 

o valor da geladeira. A avó fica extasiada com o gesto de generosidade e 

desprendimento da menina e lhe promete devolver, mais tarde, o dinheiro. 

História de sabores e odores, típicos das casas de avós, nela Cora Coralina 

presenteia o leitor com o carinho entre avó e neta que, mesmo distantes, falam 

a língua do amor e da doação. 

Outro texto interessante de se lembrar é Avó com cheiro de pão caseiro: 

uma história de sabores e lembranças (2010), de Zé Zuca. Nela temos uma 

história em que o olfato e o paladar se sobressaem. Lúcio mora com os pais e a 

                                                           
44 DISPONÍVEL em http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/mestrado/trabalhos-

mestrado/mestrado-alice-gomes.pdf, acesso em 22/05/2015. 
45 Lembramos aqui o conto lobatiano “Colcha de Retalhos” (1915), incluído no livro Urupês. 

Nessa história, uma avó que vive num sítio bastante retirado da cidade, cose uma colcha 
de retalhos para a neta. O detalhe é que a colcha é costurada com pequenos pedaços 
de panos de todos os vestidos que a menina usou desde seu nascimento. Seria um 
presente de casamento da avó para a neta. Infelizmente, não se consuma tal situação, 
pois a menina, moça, foge com um rapaz abandonando a família. A avó, na sua tristeza, 
conta a história da fuga da neta para o narrador da história, amigo da família. Com a 
mesma dedicação que ela contava histórias para a neta doente, cosia-lhe a colcha. 
Assim ela conta ao narrador: “—É para ver. E isto aqui tem coisa. É uma colcha de 
retalhos que venho fazendo há quatorze anos, desde que Pingo nasceu. Dos vestidinhos 
dela vou guardando cada retalho que sobeja e um dia os coso. Veja que galantaria de 
serviço....” (LOBATO, 2007, p. 49). Resta à avó, ao final da história, apenas usar a colcha 
como mortalha, desejo que o leitor descobre não ter sido atendido quando ela morre. 

http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/mestrado/trabalhos-mestrado/mestrado-alice-gomes.pdf
http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/mestrado/trabalhos-mestrado/mestrado-alice-gomes.pdf
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avó viúva que se apaixona pelo padeiro da esquina. A avó e o padeiro despertam 

no menino, através da arte da culinária, lembranças de bons momentos já vividos 

e isso vai fazer com que o menino consiga superar o preconceito de ver a avó 

dar início a um novo relacionamento amoroso. 

Vemos como relevantes também a presença de dois textos da literatura 

brasileira que não contam diretamente com a presença de avós contadoras, mas 

que as pressupõem no título das obras. São elas: Histórias da Avozinha (1896), 

de Figueiredo Pimentel (bem como seu livro anterior, Contos da Carochinha 

(1894)) e Histórias da Velha Totônia (1936), de José Lins do Rego, único livro 

infantojuvenil do autor. Neles temos textos narrados em terceira pessoa por 

alguém que supomos seja uma mulher contadora de histórias, uma senhora que 

guarda na memória histórias de contos populares que lhes foram passadas 

oralmente e que ela reproduz para seus ouvintes. Segundo o editor da primeira, 

no prefácio à primeira edição:  

As crianças brasileiras, às quais destinamos e dedicamos esta série de 
livros populares, encontrarão nas Histórias da Avozinha agradável 
passatempo, aliado a lições de moralidade, porque tais contos 
encerram sempre um fundo moral e piedoso46. 

 

Quanto a Histórias da Velha Totônia, lembra-nos Lins do Rego, na página 

destinada “Aos meninos do Brasil”: 

Ainda me lembro hoje da velha Totônia, bem velha e bem magra, 
andando, de engenho em engenho, contando as suas histórias de 
Trancoso. Não havia menino que não lhe quisesse um bem muito 
grande, que não esperasse, com o coração batendo de alegria, a visita 
da boa velhinha, de voz tão mansa e de vontade tão fraca aos pedidos 
dos seus ouvintes (REGO, s/d, p. XI). 

 
Para não ficarmos apenas na literatura infantojuvenil, citamos aqui um 

trecho da crônica “Elegia para todas as avós”, de Milton Hatoum, retirada do livro 

Um solitário à espreita (2013). Nesse texto, o narrador afirma: 

Avós são seres inesquecíveis. Raramente são frágeis ou indiferentes, 

quase sempre são poderosas, ativas, afetuosas além da conta e 

dispostas a dar tudo pelos netos.[...] Claro, avós geralmente não 

impõem limites, sua tolerância tende ao infinito, seus netos já nascem 

anjos, que são seres perfeitos. Às vezes, o mimo e a tolerância 

excessivos de uma avó transtornam os pais do anjo, mas cada família 

resolve isso a seu modo. [...] Um dos legados de uma avó-matriarca é 

a memória do clã. Outro dia, uma índia uanano, do alto rio Negro, me 

disse que sua avó quase centenária reunia os netos para contar 

histórias de sua tribo.  

                                                           
46 Disponível em http://www3.universia.com.br/conteudo/livros/historiasdaavozinha.pdf, p. 1, 

acesso em 27/10/15. 

http://www3.universia.com.br/conteudo/livros/historiasdaavozinha.pdf
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“Ela nos ensinou os mitos de origem”, disse a neta. “Mitos da origem 

dos uananos, esquecidos pelos mais jovens. Agora quero por tudo o 

que ela me contou num livro”. 

As palavras de uma avó terminam nas páginas de um livro, pensei 

(HATOUM, 2013, pp. 58-59). 

 

E, com isso, vemos o quanto essa figura feminina está presente no 

imaginário das pessoas e nas páginas consagradas da literatura. Na literatura 

brasileira, entretanto, nenhuma dessas personagens se faz tão lembrada quanto 

Dona Benta, avó de Narizinho e Pedrinho e proprietária do Sítio do Picapau 

Amarelo, espaço onde todas as aventuras começam e terminam nas obras 

infantis de Monteiro Lobato. 

 

 
3.2 Nascimento e percurso da personagem-avó e o sítio de Dona 

Benta 
 

A ilustração de capa da obra Serões de Dona Benta, que abre este 

capítulo, talvez apresente a mais paradigmática imagem da avó Benta nas 

ilustrações das obras infantis de Monteiro Lobato. Produzida pelo capista 

Augustus, nascido Augusto Mendes da Silva (1917-2008), “deu grandiosidade 

pop-operística47 às capas da coleção de Lobato. Pintor e desenhista comercial, 

sua reconhecida especialidade era a representação humana, com domínio da 

técnica de luz e sombra” (ILUSTRADORES DE LOBATO48, 2015, p. 48). Essas 

e outras capas foram reproduzidas pela editora Brasiliense durante as décadas 

de 40 e 50 do século XX.  

A capa em questão apresenta o rosto de Dona Benta levemente inclinado 

para a leitura de um livro, de onde ela retira as informações científicas a serem 

apresentadas e discutidas nos serões. Com delicado sorriso nos lábios, cabelo 

                                                           
47 De acordo com o site www.arbasp.com.br/index.php?area=editorial, acesso em 16 de nov. de 

2016, “Ele [Augustus] também gosta de falar de sua segunda atividade, a de cantor de 
ópera. Tem dezenas de recortes de jornal onde aparece nas fotos, as legendas 
indicando-o como barítono, cercado por outros artistas”. Além disso, segundo o designer 
Magno Silveira, em email a mim encaminhado em 16 de nov. de 2016, “há uma nítida 
influência dos quadrinhos e da arte publicitária nas capas de Augustus. Uma estética 
que, mais tarde, seria incorporada à pop-art e os ângulos e composições de cena do 
artista, transformam as capas em cenários grandiloquentes como numa peça operística”. 
Quanto à pop-art, trata-se do “movimento que surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra 
na década de 1950, inspirado nas imagens da sociedade de consumo e na cultura 
popular” (O LIVRO DA ARTE, 1999, p. 509). 

48 De 12 de outubro a 27 de dezembro de 2015, houve, no Sesc de São José dos Campos, a 
exposição Os Ilustradores de Lobato, de cujo catálogo foram retiradas as informações 
sobre os mais conhecidos ilustradores da obra infantil lobatiana. 

http://www.arbasp.com.br/index.php?area=editorial
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em forma de coque e com seus óculos de ouro, Dona Benta se envolve naquilo 

em que é versadíssima: a leitura. A imagem da senhora avó, apegada às páginas 

abertas de seu livro, parece capturar o leitor para a leitura do texto em que ela 

está mergulhada. A seguir, afirmação de Magno Silveira, idealizador da 

exposição Ilustradores de Lobato: 

E como não se sentir protegido e aninhado pela Dona Benta da capa 
de Serões? Podemos brincar com o tempo e dizer que Augustus teve 
a atriz Zilca Sallaberry como modelo (na verdade, ela foi a Dona Benta 
de uma série televisiva, mas nos anos 1970), tal a parecença entre a 
ilustração e a atriz! Nessa imagem, percebemos uma iluminação 
lateral, esclarecedora, luz do saber. É impossível não ser atingido por 
aquele sorriso de compreensão das coisas do mundo, que toda vó 
deve ter –Dona Benta, a avó arquetípica, nas hachuras de Augustus 
(ILUSTRADORES DE LOBATO, 2015, p. 8). 
 

Entretanto, a avó leitora não surge assim tão vivaz. A primeira imagem 

conhecida de Dona Benta é a que Voltolino idealizou na década de 20 para a 

primeira edição de A menina do Narizinho Arrebitado (1921). De acordo com o 

catálogo Os Ilustradores de Lobato (2105, p. 11),  

Voltolino (1884-1926), assinatura de Lemmo Lemmi, ilustrou o primeiro 
livro infantil de Monteiro Lobato, A menina do narizinho arrebitado, em 
1920. É considerado um dos grandes intérpretes do microcosmo 
infantil do escritor, com graciosas soluções de desenho e estilização –
traços com nítida inspiração art nouveau49. 

 

  

Fig. 2: A menina do narizinho arrebitado (edição fac-similar 1982), capa e ilustrações de Voltolino               

 

Nessa edição, a avó Benta faz jus às palavras do narrador que a descreve. 

Vejamos e a comparemos com a descrição da versão de 1931, reproduzida na 

reedição de 1977: 

                                                           
49 Art Nouveau, segundo Graça Proença, desenvolveu-se nos Estados Unidos e em boa parte 

da Europa. [...] “Valorizava os elementos ornamentais e caracterizava-se pelo uso de 
linhas curvas, semelhantes às linhas das formas vegetais” (PROENÇA, 2005, p. 166). 
Ainda segundo Proença, esse estilo foi superado a partir dos anos 20 e 30, no Brasil, 
como o Movimento Modernista. Em A menina do narizinho arrebitado, esses traços são 
bastante marcantes nas ilustrações desenvolvidas por Voltolino. 
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A menina do narizinho arrebitado 
(edição fac-similar, 1982) 

 Reinações de Narizinho 

 
Naquela casinha branca, ---lá muito 
longe, mora uma triste velha, de mais de 
setenta anos. Coitada! Bem no fim da 
vida que está, e trêmula, e catacega, 
sem um só dente na boca--- jururu... 
Todo o mundo tem dó dela: ---Que 
tristeza viver sozinha no meio do mato... 
Pois estão enganados. A velha vive feliz 
e bem contente da vida, graças a uma 
netinha órfã de pai e de mãe, que lá 
mora desde que nasceu (LOBATO, 
1982, p. 3).50 
 

  
Numa casinha branca, lá no sítio do 
Picapau Amarelo, mora uma velha de 
mais de sessenta anos. Chama-se 
dona Benta. Quem passa pela 
estrada e a vê na varanda, de 
cestinha de costura ao colo e óculos 
de ouro na ponta do nariz, segue seu 
caminho pensando: 
---Que tristeza viver assim tão sozinha 
neste deserto... 
Mas engana-se. Dona Benta é a mais 
feliz das vovós, porque vive em 
companhia da mais encantadora das 
netas –Lúcia, a menina do narizinho 
arrebitado, ou Narizinho como todos 
dizem (LOBATO, 1977c, p.9). 
 

    

 

Tanto nas palavras do narrador quanto na ilustração da página referente 

ao texto de 1921 (edição fac-similar de 1982) vemos uma senhora agasalhada, 

idosa, fraca, meio corcunda e quase sem forças para cuidar de crianças. O 

exagero das roupas que ela usa também contribui para isso. Embora o narrador 

corrija, na sequência do texto, a imagem que o leitor pode fazer de Dona Benta 

(“pois estão enganados”), a ilustração captura essa imagem e é ela que 

permanece.  

Dez anos depois dessa publicação, Lobato lançaria Reinações de 

Narizinho (1931). Nesse texto, não temos mais uma ilustração para a passagem 

que descreve Dona Benta, mas a alteração dele parece trazer objetivos mais 

evidentes de rejuvenescer a avó que participaria de diversas aventuras junto com 

seus netos. Assim, o escritor necessitava de uma senhora mais ativa, dinâmica 

e vivaz, não poderia ser uma senhora “catacega”, como descrita na edição de 

1921.  

O texto de 193151 sofre bastante alteração, a começar pelo tom mais leve 

e carinhoso que lhe é dado. Passamos a saber exatamente onde mora Dona 

                                                           
50 A ortografia de todos os textos citados foi atualizada. 
51 Texto idêntico ao das edições completas publicado a partir de 1946, pela editora Brasiliense.  
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Benta: no Sítio do Picapau Amarelo, não mais apenas em um lugar muito longe. 

Também somos informados de seu nome: Dona Benta. Na edição de 1921, 

sabíamos apenas que se tratava de uma avó. Temos ainda um pouco de 

descrição dessa avó: ela ficou rejuvenescida, tem pouco mais de sessenta 

anos52, é, por isso, mais ativa e mais disposta, gosta de costurar e usa óculos 

de ouro no nariz, o que nos faz deduzir que se trata de alguém com alguma 

posse. Na sequência do texto, o leitor fica sabendo que Dona Benta possui uma 

empregada, Tia Nastácia, “negra de estimação que carregou Lúcia em pequena” 

(LOBATO, 1977, p. 9) e isso corrobora nossa última hipótese sobre as posses 

de Dona Benta: dona de um sítio, possui uma ex-escrava53 como empregada e 

usa óculos de ouro. Por fim, o trecho nos diz que Dona Benta vive feliz, pois vive 

em companhia da neta e isso a faz “a mais feliz das vovós” na companhia da 

“mais encantadora das netas”, frases que trazem certa delicadeza ao trecho, 

anteriormente bem mais ríspido, talvez por conta da avó catacega e da neta órfã 

de pai e de mãe. 

Como o leitor descobre, Dona Benta é proprietária de um sítio: o Picapau 

Amarelo. Como ela é uma grande administradora, acreditamos viável buscar 

nessas duas versões da obra a descrição que é feita desse espaço 

absolutamente fundamental para as histórias. Todo leitor de Lobato sabe que as 

Reinações começam no ribeirão de águas claras existente nas terras do Picapau 

Amarelo. É no interior dessas águas que ocorrerão as primeiras aventuras de 

Narizinho e Emília no reino do Príncipe Escamado. Essas águas que banham as 

terras de Dona Benta são muito importantes, por isso, como espaço. Temos um 

texto bastante descritivo do ribeirão onde, todos os dias, Narizinho se senta à 

beira da água para alimentar os peixes já conhecidos: piquiras, guarus, lambaris 

e pirapitinga. Nessa atividade, Lúcia fica tão envolvida que somente o grito de 

                                                           
52 Em Reinações de Narizinho, temos: “---Que despropósito, Pedrinho! Não sabe que sou uma 

velha de mais de sessenta anos?” (LOBATOc, p. 144). Em O Saci, também temos: “Esse 
século e meio de idade era contado assim: Dona Benta, 64 anos...” (LOBATO, 1777k, p. 
9). Entretanto, em O Poço do Visconde, de 1937, descobrimos Dona Benta com sessenta 
e cinco anos. Narizinho nos comunica. Vejamos: “---Vovó tem sessenta e cinco anos e 
nunca precisou de petróleo para viver” (LOBATO, 1977d, p.192).  

53 Em Geografia de Dona Benta (1935), Dona Benta comunica que a mãe de tia Nastácia tinha 

sido escrava do marido dela, Dona Benta: “Foi minha escrava, sim, meu marido, que 
Deus haja, comprou-a por dois contos e quinhentos, lembro-me muito bem” (1977n, p. 
136). 
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Tia Nastácia a traz de volta para casa. Vejamos os textos de 1921 (1982) e de 

1931 (1977), respectivamente: 

 

A menina do narizinho arrebitado Reinações de Narizinho 

[...] o outro encanto de Narizinho é um ribeirão 
que passa no fundo do pomar, de águas tão 
claras que se veem as pedras do fundo e toda 
a peixaria miúda. 
Não se passa um dia sem que Lúcia vá 
sentar-se à beira d´água, na raiz de um velho 
ingazeiro, ali ficando horas, a ouvir o 
barulhinho da corrente e a dar comida aos 
peixes. E eles bem que a conhecem! É vir 
chegando a menina e todos lá vêm correndo, 
de longe, com as cabecinhas erguidas, numa 
grande famiteza. Chegam primeiro os 
piquiras, os guarús barrigudinhos, de olhos 
saltados; vêm depois os lambaris ariscos de 
rabo vermelho; e finalmente uma ou outra 
pirapitinga desconfiada. E nesse divertimento 
fica a menina até que a tia Anastácia apareça 
no portãozinho do pomar e grite com a sua 
voz sossegada: “Narizinho, vovó está 
chamando!” (LOBATO, 1982, p. 4). 

 

[...] o outro encanto da menina é o ribeirão 
que passa pelos fundos do pomar. Suas 
águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, 
correm por entre pedras negras de limo, que 
Lúcia chama as “tias Nastácias do rio”. 
Todas as tardes Lúcia toma a boneca e vai 
passear à beira d´água, onde se senta na raiz 
dum velho ingazeiro para dar farelo de pão 
aos lambaris. 
Não há peixe do rio que a não conheça; assim 
que ela aparece, todos acodem numa grande 
faminteza. Os mais miúdos chegam pertinho; 
os graúdos parece que desconfiam da 
boneca, pois ficam ressabiados, a espiar de 
longe. E nesse divertimento leva a menina 
horas, até que tia Nastácia apareça no portão 
do pomar e grite na sua voz sossegada: 
“Narizinho, vovó está chamando!...” 
(LOBATO, 1977c, p. 9). 

 

Vemos, na versão de 1931, em vez de “águas claras”, “águas 

apressadinhas e mexeriqueiras” que correm pelas “pedras negras”, sugerindo, 

conforme nos lembra Nelly Novaes Coelho em Literatura Infantil: teoria, análise 

e didática, que as águas “se escurecem e obviamente escondem o que se passa 

no fundo” (COELHO, 2000, p. 142), deixando a menina mais curiosa. Além disso, 

essas escolhas lexicais sugerem uma aura mais afetiva ao espaço do ribeirão, 

conforme já havíamos salientado quanto à figura de Dona Benta, e contribuem 

para uma descrição mais “verossímil”, como ainda nos lembra Coelho (2000). 

O espaço físico “O Sítio de Dona Benta” ganha todo um capítulo descritivo 

em O Saci (1921), reproduzido na reedição de 1977. Lobato descreve a casa do 

Sítio, no seu interior, os quartos das personagens, inclusive o de Dona Benta. 

Vejamos:  

O sítio de Dona Benta ficava num lugar muito bonito. A casa era das 
antigas, de cômodos espaçosos e frescos. Havia o quarto de dona 
Benta, o maior de todos [...]. A sala de jantar era bem espaçosa, com 
janelas dando para o jardim, depois vinha a copa e a cozinha 
(LOBATO, 1977k, p. 10). 
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A sala de visitas é toda descrita em detalhes, bem como a de espera que 

abria para a varanda. Para Camargo (2008, p. 95),  

O detalhismo da descrição que Lobato faz do interior da casa lembra 
as descrições naturalistas, onde nada escapa ao olhar minucioso do 
narrador. Os objetos e móveis descritos exalam brasilidade; os 
ambientes construídos remetem à vida tranquila do interior. 
 

 Aos fundos da sala de jantar, ficava o jardim, “um verdadeiro amor de jardim” 

(LOBATO, 1977k, p.11) e, nos fundos da casa, o pomar, 

aquela delícia de pomar! [...] porque as árvores eram muito velhas, e 
árvore quanto mais velha melhor para a beleza e a frescura da sombra. 
Árvore nova pode ser muito boa para dar frutas bonitas, baixinhas e 
fáceis de apanhar. Mas para a beleza não há como uma árvore bem 
velha, bem craquenta, com os galhos revestidos de musgos, líquens e 
parasitos. Certas árvores do pomar tinham donos. Havia a célebre 
Pitangueira da Emília, as três jabuticabeiras de Pedrinho, a mangueira 
de manga-espada de Narizinho e os pés de mamão de tia Nastácia. 
Até o Visconde tinha sua árvore –um pezinho de romã muito feio e 
raquítico. O resto das árvores não era de ninguém –era de todos 
(LOBATO, 1977k, p. 11). 
 

E para não nos esquecermos do mundo do Príncipe Escamado, também 

compõem a paisagem as águas do ribeirão que cortavam as terras do Sítio: 

Ah, sim54, o ribeirão que passava pela casa do tio Barnabé cortava o 
pasto e vinha fazer as divisas do pomar com as terras de plantação. 
Impossível haver no mundo um ribeirão mais lindo, de água mais limpa, 
com tantas pedrinhas roliças de todas as cores no fundo. Em certos 
pontos viam-se pequenas praias de areia branca. Na curva a água 
quase que parava, formando os célebres “poços” onde Pedrinho 
pescava lambaris e bagres. As beiras de água rasa eram a zona dos 
guarus –o peixinho menor que existe (LOBATO, 1977k, p. 13). 
 

Lembramos ainda que, em Memórias da Emília, a boneca, ao final de seu 

texto, resolve falar sobre as personagens do Sítio e aproveita também para falar 

sobre o sítio:  

 
Por isso acho que o único lugar do mundo onde há paz e felicidade é 
no sítio de Dona Benta. Tudo aqui corre como num sonho. A criançada 
só cuida de duas coisas: brincar e aprender. As duas velhas só cuidam 
de nos ensinar o que sabem e de ver que tudo ande a hora e tempo 
(LOBATO, 1977m, p. 204).   

 

Emília também fala do Sítio para o Anjinho de asa quebrada que encontra 

em Viagem ao Céu. Na tentativa de persuadi-lo a ir morar com a turminha, a 

boneca afirma: “Irá morar conosco lá no sítio de Dona Benta, que é o lugar mais 

bonito do mundo. Temos uma porção de árvores no pomar, e um rio cheio de 

                                                           
54 Vale lembrar aqui que a expressão “Ah, sim”, dita pelo narrador, parece antecipar as dúvidas 

que poderão surgir na cabeça dos leitores e, por isso, o narrador já as anuncia por trás 
da expressão. 
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peixes, e a vaca Mocha, e os bolinhos de Tia Nastácia “ (LOBATO, 1977g, p. 

187). 

Vemos, com isso, que Dona Benta era a proprietária de um lugar 

encantado tanto para os netos como para os leitores do Sítio; assim, não 

somente as personagens dos contos de fadas lá querem morar, como todas as 

crianças leitoras, numa tentativa de fazer jus à afirmação do próprio Lobato, em 

carta a Godofredo Rangel de 07/05/1926, quando ainda começava sua produção 

infantil: "Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar” 

(LOBATO, 1956b, p. 293). De onde saíra a preocupação com a riqueza dos 

detalhes? Teria Lobato se servido da experiência de anos como fazendeiro no 

Buquira? Imaginamos que muito dessa verve descritiva tenha sido aprendida 

nessa época e aprimorada esteticamente para as páginas infantis da saga do 

Sítio. 

Termos uma noção das dimensões das terras do Sítio é importante para 

entendermos melhor a capacidade que Dona Benta tem de administrar terras. 

Ela, sozinha, pois é viúva, comanda todos os que trabalham no sítio além de 

decidir, inclusive, se compra ou não mais terras para expandir suas divisas. É, 

por isso, grande administradora de terras e de pessoas. Tem seu poder advindo 

da sabedoria adquirida por suas inúmeras leituras e pela liberdade, a grande 

virtude que reina no sítio do Picapau Amarelo: ninguém lá tem sua liberdade 

desrespeitada. Em A Reforma da Natureza (1941), encontramos: “Mas Dona 

Benta era a democracia em pessoa: jamais abusou da sua autoridade para 

oprimir alguém. Todos eram livres no sítio, e justamente por essa razão nadavam 

num verdadeiro mar de felicidade” (LOBATO, 1977e, p. 11).  

No espaço do sítio, todos devem se respeitar, Dona Benta não tolera 

diferenças e trata a todos de forma igualmente respeitosa, por isso, é 

considerada por todos uma grande mulher, inclusive pelos vizinhos do sítio. Além 

disso, permite que seus netos vivam sem amarras entre a realidade e a fantasia, 

chegando mesmo a se aventurar com eles em algumas viagens pelo mundo da 

imaginação. Para André Luiz Vieira de Campos, em uma nota de rodapé de A 

República do Picapau Amarelo (1986):  

O Sítio é como um lugar onde as coisas acontecem; tem um sentido 
geral de um espaço de experimentação, de soluções para problemas, 
de tomadas de decisões, e também de magia e utopia. Em O Poço do 
Visconde, o sítio pode ser visto como o próprio Brasil; em A Reforma 
da Natureza (1ª parte), pode ser visto como o laboratório das 



87 
 

transformações: “Nós faremos uma reforma muito melhor. Primeiro 
reformamos as coisas aqui no Sítio. Se der certo, o mundo inteiro 
adotará as nossas reformas...”. É também no Sítio que importante 
plebiscito para avaliar o retorno ou não ao tamanho é realizado. 
(CAMPOS, 1986, p. 125). 

 

O sítio é, ao longo da saga infantil, criada por Lobato, o espaço de alegria 

onde Dona Benta, a avó-chefe, permite que as crianças vivam livres e deixem a 

imaginação agir. Para Alvarez (1982), 

O Sítio de Dona Benta está situado no contexto dos livros brasileiros 
para crianças em que o ambiente rural é sempre a referência das 
férias, do lazer, do ambiente ideal de liberdade que significa a volta à 
natureza (ALVAREZ, 1982, p. 52).  
 

Como espaço físico, por várias vezes Dona Benta viu suas terras serem, 

inclusive, aumentadas ou ainda valorizadas, como ocorre em O Poço do 

Visconde (1937) e O Picapau amarelo (1939). Nelas, respectivamente, Dona 

Benta utiliza os recursos adquiridos com a exploração da companhia de petróleo 

que levava seu nome -Companhia Donabentense de petróleo- para melhorar a 

vida na vila vizinha de seu sítio. Fez inúmeras benfeitorias bem como ajudou 

muitos vizinhos a mudarem de vida. Em O Picapau Amarelo, acaba por adquirir 

terras vizinhas para aumentar as do sítio e poder hospedar todas as 

personagens do Mundo das Fábulas que desejavam se mudar para lá.  

Essas atitudes de Dona Benta podem ser identificadas nas passagens 

abaixo: 

A transformação operada no Tucano Amarelo foi maravilhosa. Aquela 
vilinha de 200 anos de idade e que jamais passara de mil habitantes, 
cada qual mais feio, pobre e bronco, virou uma esplêndida cidade de 
100 mil habitantes, com ruas pavimentadas com o asfalto produzido ali 
mesmo, dez cinemas, cinco hotéis de luxo, escolas magníficas e a 
Casa de Saúde de Dona Benta, que apesar de ser absolutamente 
gratuita punha num chinelo as casas de saúde das capitais, que 
cobram cinquenta cruzeiros por dia, fora os extraordinários. Os doentes 
saíam invariavelmente curados e gordos. A Escola Técnica Narizinho 
tornou-se um padrão copiado pelo país inteiro. Os rapazes e as 
raparigas que lá se diplomavam em inúmeros ofícios eram disputados 
a peso de ouro. “Aqui se aprende de verdade” era o letreiro que havia 
na fachada do estabelecimento –e aprendia-se mesmo. 
As estradas do município, feitas por Dona Benta, atraíam turistas de 
longe. Duas faixas de concreto, uma para ir e outra para vir, separadas 
por uma cinta sem fim de grama tosadinha; de distância em distância 
a grama era substituída por um canteiro de flores de cinco metros de 
comprimento. Estrada iluminada à noite e com bombas de gasolina 
Donabentense de 3 em 3 quilômetros; e estações de consertos de 
carros, e pequenos restaurantes muito pitorescos, e “Casas de Abrigo” 
–uma ideia de Narizinho. Nessas casas de abrigo os viajantes se 
acomodavam à vontade e como queriam sem nada pagar (LOBATO, 
1977d, p. 198).  
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---Aumenta-se o sítio, vovó—propôs Pedrinho. ---A senhora compra as 
fazendas dos vizinhos. Para que serve dinheiro? Depois que saiu o 
petróleo, a senhora ficou empanturrada de dinheiro a ponto de enjoar 
e nem permitir que se fale em dinheiro nesta casa. Aumenta-se o sítio, 
tão fácil... 
Dona Benta refletiu ainda uns instantes; depois concordou. 
---É o jeito. Podemos comprar a Fazendo do Taquaral e mais a do 
Cupim Redondo. As duas juntas devem perfazer aí uns mil e duzentos 
alqueires de terra. Ora, em mil e duzentos alqueires de terra eu imagino 
que cabem todos os personagens do Mundo da Fábula (LOBATO, 
1977f, p. 49)55. 
 

 

E com essas ideias vemos um sítio representante de um país imaginário 

onde a ordem projetada parece em perfeita sintonia com tudo que haveria de 

melhor no mundo por ser governado por uma autoridade equilibrada nas ideias 

e adepta da liberdade de expressão: Dona Benta e, por isso, ela e tia Nastácia 

são convidadas para representar a humanidade na Conferência da Paz, em A 

Reforma da Natureza (1941): “Proponho que a Conferência mande buscar as 

duas maravilhas para que nos ensinem o segredo de bem governar os povos” 

(LOBATO, 1977e, p. 10). 

Com a passagem anterior transcrita sobre os avanços por que a vila do 

Tucano Amarelo passara graças aos empreendimentos de Dona Benta, vemos 

que ela também se tornou uma espécie de empreendedora além de seu tempo, 

bem como o nosso Lobato é considerado por muitos estudiosos: um homem 

visionário. Talvez possamos assim associar o nome de “Benta” ao próprio nome 

de Lobato, a saber, José Bento Monteiro Lobato (José Renato, de nascimento, 

mas trocado para ficar com a bengala do pai que trazia as inicias JBML). Não 

descobrimos em nenhum texto ou documento pessoal, como cartas, qualquer 

indício dessa intenção do escritor, mas achamos que Dona Benta possa ser um 

alter ego dele, assim como Emília56. 

                                                           
55 Embora não esteja em discussão aqui, não podemos esquecer que Emília usa de formas não 

muito adequadas para convencer os vizinhos do Sítio a venderem suas terras a Dona 
Benta. A boneca tenta ludibriá-los para que as vendam mais barato. Ao defender os 
interesses da senhora avó, Emília engana os proprietários das terras vizinhas ao Sítio o 
que pode sugerir uma discussão sobre a política agrária brasileira que imperava nessa 
época no país. 

56 Em carta a Godofredo Rangel datada de 01/02/1943, Lobato afirma sobre Emília: “Emília 
começou uma feia boneca de pano, dessas que nas quitandas no interior custavam 200 
réis. Mas rapidamente evoluiu, e evoluiu cabritamente –cabritinho novo—aos pinotes. 
Teoria biológica das mutações. E foi adquirindo uma tal independência que, não sei em 
que livro, quando lhe perguntam: ‘Mas que você é, afinal de contas, Emília?’ ela 
respondeu de queixinho empinado: ‘Sou a Independência ou Morte!’ E é. Tão 
independente que nem eu, seu pai, consigo dominá-la. Quando escrevo um desses 
livros, ela me entra nos dois dedos que batem as teclas e diz o que quer, não o que eu 
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Se Lobato não fala nada sobre essa possibilidade, isso não significa que 

não fale do surgimento de Dona Benta. Em entrevista a Silveira Peixoto, para a 

Gazeta-Magazine, no final dos anos trinta57, publicada em Prefácios e 

Entrevistas (2009), o escritor é questionado sobre o surgimento da senhora avó 

ao que responde: 

---Eu andava no Colégio Paulista, em Taubaté. Nos colégios os 
“maiores” nunca dão confiança aos “menores”, e estes, por isso e 
outras razões, acham que aqueles são mesmo “importantes” –e vivem 
com os olhos neles. Ora, havia lá um rapaz chamado Pedro de Castro. 
Era um dos “maiores”, e tinha a seu favor a particularidade de ser de 
Macaé ou Pati dos Alferes. Num colégio, o fato de um sujeito ser de 
uma terra que os outros não conhecem é bastante para dar-lhe um 
prestígio extraordinário. Eu era dos “menores”... 
---Ele não dava confiança... 
---Eu vivia a olhá-lo como quem vê um tipo importantíssimo. Esse 
Pedro de Castro costumava falar em sua avó, de nome Benta. Achei 
curioso o nome e mais tarde, quando precisei batizar a vovó de 
Narizinho, foi a avó do Pedro de Castro quem me forneceu o 
nome...(LOBATO, 2009, pp. 160-161). 

 
 

Embora Lobato apresente claramente uma história a partir da qual teria 

nascido o nome da personagem, temos dúvidas quanto à sinceridade do escritor. 

Lobato gostava muito de ludibriar seus entrevistadores, inclusive de forma 

irônica. Não encontramos ironia presente nesse trecho, entretanto 

consideramos, de certo modo estranho, José Bento achar o nome “Benta” 

(sagrada) “curioso”, como ele afirma. Seria curioso por conta da coincidência dos 

nomes? Alguém cujo nome é o mesmo do de outra pessoa tem de ter um motivo 

para ver curiosidade no nome. Salientamos que nem mesmo o entrevistador 

questiona Lobato quanto a isso.  

Além de nome, Dona Benta tem sobrenome: Encerrabodes de Oliveira. 

Em carta a Godofredo Rangel, datada de 12/10/1916, antes portanto de iniciar 

sua produção infantil, o escritor comenta com o amigo a respeito de nomes 

estranhos em Portugal e até absurdos: “Num Almanaque de Lembranças58 

                                                           
quero. Cada vez mais, Emília é o que quer ser, e não o que eu quero que ela seja” [...] 
“E assim, independente de qualquer cálculo, evoluiu essa Emília que hoje me governa, 
em vez de ser por mim governada” (LOBATO, 1956b, pp. 341-342). 

57 Conforme consta no texto em nota de pé de página. 
58 Em página da internet, encontramos a seguinte informação sobre a obra Almanaque de 

Lembranças: “O Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro saiu regularmente durante 
81 anos (1851-1932). Fundado pela família Castilho, irradiou em todo mundo lusógrafo, 
atingindo tiragens importantes, até 24.000 por ano. Além da agenda, recebia e publicava 
textos mandados do continente (Portugal) da Madeira e dos Açores, de todo o Brasil e 
das colónias portuguesas da África e da Ásia”. Disponível em http://brito-
semedo.blogs.sapo.cv/294295.html, acesso em 04/10/15. 

http://brito-semedo.blogs.sapo.cv/294295.html
http://brito-semedo.blogs.sapo.cv/294295.html
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encontrei uma respeitável matrona chamada D. Maria Encerrabodes!” (LOBATO, 

1956b, p. 113). Tudo nos leva a crer que possa ter surgido desse almanaque a 

ideia para o primeiro sobrenome português de Dona Benta.  

Quanto a “Oliveira”, imaginávamos que fosse, assim como Encerrabodes, 

do marido, já que em Caçadas de Pedrinho (1933), lemos: “Tia Nastácia é minha 

cozinheira desde os tempos de meu marido Encerrabodes, que Deus haja...” 

(LOBATO, 1977h, p. 92). Em O Saci (1921), edição de 1977, temos “---Gosto de 

ver um menino assim. Bem mostra que é neto do defunto sinhô velho, um homem 

que não tinha medo nem de mula sem cabeça” (LOBATO, 1977k, p. 18), que nos 

sugere ter sido Dona Benta casada.  

Em Reinações, 1931, Pedrinho assim apresenta a avó para o público do 

Circo de Escavalinhos: “---Respeitável público, tenho a honra de apresentar 

vovó, Dona Benta de Oliveira, sobrinha do famoso Cônego Agapito 

Encerrabodes de Oliveira, que já morreu” (LOBATO, 1959, p. 234). Entretanto, 

em Geografia de Dona Benta (1935), vemos que Encerrabodes de Oliveira 

pertencera ao tataravô de dona Benta:  

A terrinha do tataravô de Dona Benta chamava-se Freixo de Espada à 
Cinta, uma aldeola extremamente pitoresca, onde os meninos se 
regalaram. De indagação em indagação, descobriram o túmulo do 
velho Encerrabodes, cujo filho emigrara para o Brasil 200 anos atrás. 
Dona Benta era uma paulista bem nova, de apenas duzentos anos... 
[...] 
---Está aqui a raiz, está aqui o tronco. Um galho mudou-se para o 
Brasil, dando origem aos Encerrabodes de Oliveira lá da nossa zona. 
Se não fosse este velhinho aqui enterrado, vocês não existiriam... 
---E como se chamava o filho desse velhinho que foi para o Brasil? –
quis saber a menina. 
---Encerracabritos! –gritou Emília. 
Todos se escandalizaram com aquele desrespeito. Mas Dona Benta 
desculpou a bonequinha. Realmente, o seu tataravô tinha um nome 
levado da breca, de modo que o filho, logo ao chegar ao Brasil, a 
primeira coisa que fez foi modificá-lo. Em vez de Joaquim 
Encerrabodes de Oliveira passou a chamar-se Joaquim de Oliveira 
Serra. Soltou os bodes (LOBATO, 1977n, p. 149). 
 

 Isso nos faz pensar que, ou Dona Benta casara-se com um parente seu 

ou o escritor acabou se equivocando ao longo das obras59. Lembramos ainda 

                                                           
59 Em obra publicada em 2014, intitulada Emília: uma biografia NÃO autorizada da Marquesa de 

Rabicó, Socorro Acioli afirma sobre Dona Benta: “Dona Benta é tataraneta do português 
Encerrabodes, que morava lá longe, em Freixo de Espada à Cinta, e cujo filho, Joaquim 
Encerrabodes de Oliveira, emigrara para o Brasil. Mas, ao chegar aqui, ele mudou o 
nome para Joaquim de Oliveira Serra e soltou os bodes que estavam encerrados em seu 
nome” (p. 15). Mesmo assim, não encontramos uma solução para o sobrenome que 
acreditávamos ser do marido, conforme citação acima. 
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aqui que Pedrinho, em O Poço do Visconde, deixa claro o seu descontentamento 

com o sobrenome “Encerrabodes”, recordando-nos o comentário feito a Rangel 

na carta acima mencionada. Ao anunciar a inscrição que gostaria de colocar na 

placa de bronze do monumento a Dona Benta, abrevia o sobrenome 

Encerrabodes com um “E.”, sendo questionado por Emília:  

---Por que esse “E.” abreviado no nome de Dona Benta? –perguntou 
Emília.  
---Porque fica feio gravar no bronze o sobrenome por extenso. 
Encerrabodes é uma idiotice de sobrenome que faz toda gente dar 
risada. Poremos E só –e quem ler fica pensando que é Eduarda, 
Edviges, Emerência, Eulália ou qualquer coisa mais decente que o 
Encerrabodes... (LOBATO, 1977d, p. 208). 
 

Pensamos, a seguir, em uma árvore genealógica que representa a origem 

de Dona Benta. Vejamos: 

 

 

Em Prefácios e Entrevistas, anteriormente já citado, em entrevista dada a 

Mário da Silva Brito para o Jornal de São Paulo e publicada em maio de 1945, 

Monteiro Lobato diria sobre Dona Benta:  

--- Emília e Tia Anastácia [sic] têm ideias muito sérias a respeito do 
Brasil. Ambas desejam que este ‘gigante deitado em berço esplêndido’ 
seja como o sítio de Dona Benta, esse lugar onde todos vivem felizes, 
contentes uns com os outros, e onde há plena liberdade de 
pensamento. Querem que o país todo se torne um sítio de Dona Benta, 
o abençoado refúgio onde não há opressão nem cárceres –lá não se 
prende nem um passarinho na gaiola. Todos são comunistas à sua 
moda, e estão realizando A República de Platão, com um rei-filósofo 
na pessoa de uma mulher: Dona Benta (LOBATO, 2009, p. 239). 

 

Dona Benta

Pai de Dona Benta

Pai do
Pai: avô Joaquim 

Encerrabodes

Bisavô paterno de 
Dona Benta

Tataravô paterno 
português 

Encerrabodes
Tataravó

Bisavó Paterna

De Dona Benta

Mãe do Pai: avó

Irmão do pai, tio 
Cônego Agapito 
Encerrabodes de 

Oliveira

Mãe de Dona 
Benta
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Parece-nos que de uma simples senhora dona de um Sítio, Lobato eleva 

Dona Benta à categoria de uma governante-filósofa, conforme Platão propõe em 

A República.  

Ao longo de toda a saga infantil, Dona Benta, com sua sabedoria 

(filosófica) e educação (vale lembrar que Platão colocava na classe dos reis-

filósofos as pessoas com alto grau de instrução e que tinham plena noção do 

bem, do belo e da justiça) procura ser justa com os habitantes do sítio (também 

com os visitantes) e com os vizinhos e conhecidos do local onde mora. Assim 

como idealiza Platão, Dona Benta governaria uma sociedade ideal, formada por 

pessoas do bem e governada por uma senhora capaz de atingir o mais alto grau 

de conhecimento das coisas. Isso lhe proporciona ser governante de uma 

“cidade justa”, ou melhor, de um sítio justo e garante que lá reinará a justiça do 

“rei-filósofo”, no caso, Dona Benta, mulher-governante que reúne em si o saber 

teórico e o discernimento ético dos sábios-filósofos. Tudo isso faz com que ela 

lide com os problemas cotidianos com razão e discernimento, procurando pensar 

não no seu bem, mas sim no do outrem. 

Dona Benta é exímia na arte de governar porque é capaz, segundo 

Campos (1986, p. 134),  

de governar a si mesma, com sua sapiência, e probidade; a sua família 
–o Sítio é descrito como um paraíso, um lugar de ordem; e, finalmente 
o Estado, como podemos constatar pelo programa aprovado para o 
país, após a descoberta do petróleo. Mais ainda, estas três formas de 
governo estão ligadas de forma ascendente e descendente. De forma 
ascendente porque, para poder governar o Estado, Dona Benta deve 
poder –e sabe—governar com probidade, respeito e justiça a sua 
família, seus bens, seu patrimônio.  

 

Em O Poço do Visconde, Dona Benta dá provas de saber governar o 

Estado à medida em que contribui com um programa de modernização do país 

e ajuda os vizinhos seus, principalmente, a se governarem e a administrarem 

seus bens e suas famílias, já que muitos, como o Coronel Teodorico e Chico 

Pirambóia, perderam todo o lucro que tiveram com a venda de suas terras por 

terem sido gananciosos e pouco sábios.  

Como exemplo, vejamos a passagem em que o Coronel Teodorico 

conversa com Dona Benta: “---Ah, comadre, se todos fossem como a senhora, 

se todos tivessem a sabedoria da senhora...Como me arrependo de não ter 

ouvido os seus conselhos” (LOBATO, 1977d, p. 200). E a boa senhora lhe 
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responde: “---Pois apareça e ouça-os, que ainda é tempo” (LOBATO, 1977d, p. 

200). 

Ainda em O Poço do Visconde, temos a descrição de Pedrinho a respeito 

do monumento que ele gostaria de construir para a avó. A descrição é bastante 

detalhada e muitos ilustradores da obra de Lobato se debruçaram sobre o texto 

e representaram em imagem tais palavras do garoto. Essas palavras são 

representativas do respeito e da consideração que o neto demonstra pela figura 

da avó. Na grande festa que se faz no Sítio, depois do sucesso com os 

empreendimentos advindos da extração de petróleo, Pedrinho diz: “---Vovó, à 

sua saúde. [...] A senhora é a maior das avós do mundo inteiro. [...] A senhora 

nos tem ensinado tudo” (LOBATO, 1977d, p. 208) e continua seu discurso 

avisando: 

Um dia [...] eu hei de realizar uma ideia que tenho na cabeça: erguer 
um monumento à vovó. Narizinho, que é desenhista, está fazendo o 
esboço. É assim: bem no alto, a estátua de vovó, de óculos, sentada 
na cadeirinha de pernas curtas, com um livro no colo, eu dum lado, 
Narizinho de outro, Emília e o Visconde aos pés. À direita, com a 
cabeça na altura do ombro de vovó, tia Nastácia fritando um peixe; à 
esquerda, com o chifre na altura dos joelhos de vovó, Quindim deitado, 
com a cabeçona entre as patas. Essas figuras ficarão dispostas em 
grupo em cima dum grande cubo de mármore com altos relevos de três 
lados e esta inscrição numa placa de bronze: A DONA BENTA E. DE 
OLIVEIRA, DESCOBRIDORA DO PETRÓLEO NO BRASIL, E AVÓ DE 
PEDRINHO E NARIZINHO, OFERECE A PÁTRIA AGRADECIDA. [...] 
Ainda há mais. Esse grande cubo de mármore assenta-se em cima da 
multidão dos “caxambueiros” e mais negadores e sabotadores do 
petróleo do Brasil. O escultor poderá representá-los sob a forma dum 
conglomerado de cretinos e safados, uns por cima dos outros, de 
língua de fora e olhos pulando das órbitas, porque estarão esmagados 
pelo peso do bloco de mármore (LOBATO, 1977d, p. 208). 

 

Vemos aqui que não só Pedrinho, mas, de forma geral, todas as 

personagens do Sítio têm enorme respeito e admiração pela figura sábia de 

Dona Benta. No Sítio, nunca temos a presença de pais, sabemos que Dona 

Benta tem uma neta órfã de pai e de mãe, conforme nos informa o narrador em 

A menina do narizinho arrebitado, na versão de 1921, e que, por isso, deveria 

ser mãe de um dos pais da menina e que Pedrinho é filho de Dona Antonica, 

filha de Dona Benta, conforme a edição de Reinações, de 1931, confirma: “Quem 

vem passar uns tempos conosco é Pedrinho, filho de minha filha Antonica” 

(LOBATO, 1977c, p. 21). 

 

 Para Campos (1986), ao suprimir os pais,  
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Lobato suprimiu também uma outra representação –a repressão. Isso 
porque, se o pai e a mãe são símbolos do amor, eles são também os 
símbolos da autoridade repressora. Ao suprimir a repressão, Lobato 
caracterizou uma autoridade tolerante, culta e persuasiva. Não é o pai 
quem manda, é a avó velha e sábia que persuade; embora Dona Benta 
use sua autoridade com segurança e firmeza (CAMPOS, 1986, p. 136). 

 

Em Reinações, basta tia Nastácia chamar Lúcia avisando que vovó está 

chamando; em Viagem ao Céu (1932), quando descobre onde estavam as 

crianças e o que aprontavam, apenas dá-lhes um berro: “Pedrinho! Narizinho! 

Emília! Desçam já daí, cambada!” (1977g, p.200).  

Por usa vez, em A Reforma da Natureza, a avó, depois de descobrir as 

mudanças praticadas por Emília contra a natureza, argumenta e mostra à 

boneca os equívocos que ela não havia calculado, convencendo Emília a 

desfazer as reformas: “A boa senhora argumentava, provava o erro –e então a 

própria Emília se encarregava de restabelecer o velho sistema” (LOBATO, 

1977e, p. 28).  

Dona Benta, apesar disso, concordou, ao menos em parte, com algumas 

reformas da boneca, como a do livro comestível, e, em sinal de respeito à ideia, 

explica: “---Sim, Emília, esta ideia do livro comestível me parece ótima, um 

verdadeiro achado. Mas não para todos os livros. O bom é que haja o livro de 

papel e ao seu lado o livro comestível. Quem quiser compra um, quem quiser 

compra outro” 60(LOBATO, 1977e, p. 28). E em uma demonstração de que era 

absolutamente aberta a possíveis mudanças executadas pela boneca, lhe diz, 

“com sua grande sabedoria de filósofa, [...] ---Está bem, Emília. Vou examinar 

detidamente todas as reformas que você fez, porque estou vendo que há muita 

coisa aproveitável” (LOBATO, 1977e, p. 29, grifos nossos), fala que nos mostra 

que Dona Benta não somente ensina, como também aprende com as 

personagens-mirins, conforme nos lembra a epígrafe desse capítulo. 

Finalizando, lembramos as palavras de Edgard Cavalheiro em Monteiro 

Lobato: vida e obra:  

Dona Benta não tem mistério: é uma vovó como todas as outras, talvez 
um pouco mais inteligente e compreensiva do que a média. Mas possui 
de todas as vovós a qualidade mestra, que é deixar os netos fazerem 
o que lhes der na telha. A grande habilidade de Dona Benta é saber 

                                                           
60 Essa fala de Emília nos recorda a discussão hoje sobre o livro impresso e o livro digital. Afinal, 

Dona Benta gostou dessa ideia de mudança de Emília, o que pode nos sugerir que, muito 
possivelmente, Lobato seria um fervoroso adepto da tecnologia  e da informatização por 
que tem passado o objeto livro nos últimos anos. 
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explicar as coisas mais difíceis de um ‘modo que até um gato entende’ 
(CAVALHEIRO, 1956b, p. 173). 

 

 
3.3 Uma avó versátil 

 
Vimos anteriormente que Dona Benta é viúva e herdeira do Sítio, 

propriedade rural por ela comandada com certa energia terna e firmeza nos atos. 

Pretendemos agora, a partir da leitura de toda a obra infantil, elencar várias 

outras facetas dessa senhora versátil as quais vão se apresentando à medida 

que a conhecemos no seu todo, ou seja, no conjunto de todas as obras de que 

ela participa.  

De toda a saga, as obras em que menos Dona Benta aparece são: O saci 

(1921), Emília no País da Gramática (1934) e Os Doze Trabalhos de Hércules 

(1944). Embora pouco presente, não está ausente e sempre é, de alguma forma, 

lembrada pelas personagens, seja pela pessoa que é, seja por seus 

ensinamentos indispensáveis: “---Eu sei dessa história”, diz Pedrinho ao saci, “é 

o fogo-fátuo. Vovó já nos explicou que esses fogos são fosforescências emitidas 

pelas podridões” ou “Pedrinho nada respondeu. Estava um tanto abalado pelas 

estranhas ideias do saci. Quando voltasse para casa iria consultar Dona Benta 

para saber se era assim mesmo ou não” (LOBATO, 1977k, p. 31; p. 25). Em 

Emília no País da Gramática, também temos: “---Nesse caso são os camaleões 

da língua –observou Emília. ---Dona Benta diz que o camaleão está sempre 

mudando de cor” (LOBATO, 1977o, p. 25) ou mesmo a famosa passagem: “---

Não mexa, Emília! –gritou Narizinho. ---Não mexa na Língua, que vovó fica 

danada...” (LOBATO, 1977o, p. 51). Ou ainda Pedrinho lembrando a Hércules 

da saudade que a avó sentia da viagem que fizera à Grécia, em Os Doze 

Trabalhos de Hércules: “Como vovó gostou da Atenas do tempo de Péricles! Até 

hoje ela suspira quando se lembra da semana passada lá” (LOBATO, 1977s, p. 

121). 

Em todas as outras obras da saga infantil lobatiana, há a presença da avó 

Benta, seja contando histórias, mediando-as ou mesmo delas participando. 

Antes, entretanto, de discutirmos as muitas características a ela atribuídas, a fim 

de criarmos um perfil dela no interior dos textos, em especial como contadora e 

mediadora de histórias, lembramos que Dona Benta é, antes de qualquer traço 

que a caracterize, uma personagem de ficção. Seu nome é conhecido por boa 
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parte de todas as pessoas que, alguma vez na vida, tiveram contato com as 

histórias do Sítio do Picapau Amarelo, senão através dos textos escritos, ao 

menos através dos seriados televisivos reproduzidos desde a década de 

cinquenta do século XX.  

Ninguém duvida da diferença entre o texto escrito e a imagem televisiva61: 

quem não leu Lobato, mas apenas assistiu ao seriado não é capaz de ter noção 

real do mundo de imaginação que ele criou para as crianças. Hoje, todavia, 

parece muito difícil não associar a senhora Benta descrita nos textos às imagens 

dela que se fizeram ao longo dos seriados. A avó, assim, de personagem criada 

por palavras ganha vida, cor, forma e voz e se imortaliza na infância de toda 

criança que a teve como modelo exemplar de avó. Quem nunca desejou visitar 

as terras do sítio e ouvir as histórias contadas por Dona Benta, tenha sido leitor 

das obras e/ou telespectador dos seriados?  

Ao buscarmos um possível significado para “personagem”, fomos ao texto 

de Antônio Candido, “A personagem do romance”, na obra A personagem de 

ficção:  

A personagem é um ser fictício, --expressão que soa como paradoxo. 
De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não 
existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e 
o problema da verossimilhança no romance depende desta 
possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da 
fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial 
(CANDIDO, 2014, p. 55). 

 

 
Seria, a partir dessa definição, Dona Benta uma criação ficcional coerente 

com a realidade, a ponto de o leitor tomá-la como modelo exemplar de toda e 

qualquer avó? Sua existência extrapolaria os domínios da ficção e se confundiria 

com a realidade?  

Na ficção, a avó tudo pode executar, de tal forma que governa o sítio com 

poder e maestria; conta histórias como uma Sherazade; medeia as narrativas 

como uma exemplar professora; aventura-se como uma viajante no mundo da 

fantasia das crianças; tolera situações infantis com certa permissividade; é 

filósofa e aceita a ciência; domina o conhecimento, mas o dosa com experiência 

de vida; é sábia, mas sem ser prepotente. Enfim, assume assim o modelo 

                                                           
61 Nos textos lobatianos, a riqueza de detalhes é muito maior do que a imagem televisiva, embora 

a última possa ser mais atrativa para as crianças a partir da década de setenta do século 
XX e, em especial, para as do século XXI. 
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paradigmático de avó ao qual um leitor de literatura imediatamente poderia 

associá-la.  

Essa certa “confusão” que faz com que se associe uma personagem a 

uma pessoa é típica da relação que entre elas se estabelece: “as personagens 

representam pessoas, segundo modalidades próprias da ficção”, lembram-nos 

Ducrot e Todorov (apud Brait, 1985, p. 11) e isso nos permite, inclusive, tecer 

um perfil ou mesmo uma biografia de uma personagem, conforme estamos 

fazendo62. Os autores nos recordam ainda que a personagem é um ser de papel, 

ela não existe fora das palavras e é, por isso, antes de tudo, um problema 

linguístico (Ducrot e Todorov apud Brait, 1985, p. 11).  

Para tentar entender essas questões, temos de enfrentar o texto literário 

e “pinçar” a vida dos seres ficcionais. Para Brait,   

somente sob essa perspectiva, tentativa de deslindamento do espaço 
habitado pelas personagens, que poderemos, se útil e se necessário, 
vasculhar a existência da personagem enquanto representação de 
uma realidade exterior ao texto (BRAIT, 1985, p. 11). 

 
 

Vasculhar os textos infantis lobatianos tem sido nosso intuito para 

tentarmos entender como Dona Benta foi, pelo autor, concebida. Agora 

caminhamos na tentativa de entender como a linguagem de que é feita Dona 

Benta pode se associar a uma pessoa real, como alguns leitores acabam, de 

certa forma, por concebê-la, inclusive, como veremos à frente, remetendo-lhe 

cartas. Há, entretanto, um problema bastante visível: estamos falando de muitas 

obras infantis, são vinte e duas, sem falarmos de A Menina do Narizinho 

Arrebitado, de todas as obras posteriores a essa que foram, em 1931, reunidas 

em Reinações de Narizinho e de Histórias Diversas.  

Dona Benta, conforme visto anteriormente, foi rejuvenescida na edição de 

1931. Em todas as obras, as palavras escolhidas por Lobato nos mostram a 

necessidade de consagrá-la, de fato, como a melhor das avós, conforme vemos 

em O Saci, edição de 1977. Dona Antonica pergunta ao filho, Pedrinho, onde 

gostaria de passar as férias do ano, ao que o menino responde; 

---Que pergunta, mamãe! Pois onde mais, senão no sítio de vovó. 

                                                           
62 Lembramos aqui a obra Personae: grandes personagens da literatura brasileira, organizada 

por Lourenço Dantas e Benjamin Abdala Junior, na qual vários críticos literários 
brasileiros apresentam “’biografias’ críticas de doze personagens da literatura brasileira”, 
dentre elas, Emília (p. 9). 
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Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que 
não fosse no Sítio do Picapau Amarelo, em companhia de Narizinho, 
do Marquês de Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da Emília. E tinha 
de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós. 
(LOBATO, 1977k, p. 9). 

 

Ao se surpreender com a pergunta da mãe, Pedrinho sugere que a própria 

Dona Antonica não tinha real noção da avó que Dona Benta era, a melhor delas. 

Quem imaginaria que ela estaria disposta a se aventurar com as crianças pelo 

Mundo da Fábula, ou a conhecer novos continentes no interior do navio “Terror 

dos Mares”? Ou mesmo a ouvir tantas dúvidas e com a maior das paciências 

responder a todas em História do Mundo para as crianças, Fábulas ou mesmo 

Serões? Parece que a avó é construída, em todas as obras, com a concepção 

de ser a melhor, o que lhe atribui um certo valor universal e uma certa 

humanidade: assim como as crianças que leem Lobato gostariam de morar no 

Sítio, também gostariam de ter uma avó leitora, contadora, mediadora, sábia, 

inteligente, filósofa e aventureira como Dona Benta. Ela seria, na concepção 

aristotélica, uma espécie de reflexo de um ser humano ideal e “a personagem 

cuja existência obedece às leis particulares que regem o texto” (BRAIT, 1985, p. 

29): para o texto de Lobato, Dona Benta é o que há de melhor exemplo de avó, 

inclusive não-ficcional. A verossimilhança assim se estabelece na medida em 

que Dona Benta apresenta afinidades entre ela, ser ficcional, e as avós, seres 

reais (ao menos para a época em que foi concebida), e são essas afinidades (em 

outros casos, diferenças) que, ao se estabelecerem, criam o sentimento de 

verdade da obra (Candido, 2014). 

Além disso, a avó surpreende o leitor, muitas vezes, nas suas tomadas de 

decisão. Quem imaginaria, por exemplo, que em Memórias da Emília, ela ficaria 

pensativa a partir da resposta da boneca sobre a verdade? Tudo leva o leitor a 

imaginar que ela repreenderá Emília, mas não é o que ocorre, ela percebe uma 

faceta de verdade na explicação e fica a pensar, surpreendendo o leitor. O 

mesmo ocorre em Dom Quixote das Crianças, quando Emília é enjaulada por 

parecer louca como o cavaleiro da triste figura: depois de certo tempo, Dona 

Benta mostra-se arrependida de ter permitido tal situação admitindo ter errado 

em relação a Emília. Esses são apenas alguns exemplos dos vários que podem 

surpreender o leitor ao longo da leitura das narrativas. 
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Lembramos aqui, palavras do escritor João Carlos Marinho no texto 

“Conversando de [sic] Lobato”, pertencente ao livro de Paulo Dantas, Vozes do 

Tempo de Lobato. Marinho comenta: 

Dona Benta é uma personagem complexa e interessante. É ela quem 
governa o sítio, permite e incentiva o atrevimento das crianças, 
participa das aventuras, sabendo conforme o livro ou trecho de livro ser 
a protagonista principal [sic] ou a contracenadora, diz coisas 
engraçadas, é lépida na réplica e na tréplica e traz aquilo que nenhum 
outro personagem pode trazer que é a enorme emoção protetora da 
avó. 
Este papel de avó terna, líder e livre, que ela encarna magnificamente, 
é mais sentido pelo leitor criança do que pelo adulto. Lembro-me que, 
em criança, lendo avidamente Lobato, discutia com outros meninos 
que [sic] era o “melhor” do sítio, e, não só na minha opinião como na 
de outros amigos, a escolhida era Dona Benta (MARINHO, 1982, p. 
188). 

 

Se para a geração de Marinho, que teve a chance de ler Lobato, Dona 

Benta era uma avó que encantava, para alguns estudiosos, como Maria Helena 

Patto, as gerações que passaram a tomar contato com a TV, talvez tenham 

perdido muito do encantamento que avós como Dona Benta geraram. A 

estudiosa, citada em texto de Fanny Abramovich, lamenta, mas acredita que a 

avó Benta: 

[...]foi substituída pelos meios de comunicação de massa. A partir do 
momento em que a TV chegou em casa, as avós ficaram mudas... Elas 
não contam mais nada... Dona Benta é o símbolo da preservação viva 
da memória nacional, que a TV veio destruir” (ABRAMOVICH, 1982, p. 
155). 

 

Não é exatamente um argumento com o qual concordamos na íntegra. 

Somados à TV, acreditamos que muitos outros problemas, ligados ao mundo da 

leitura, em especial à leitura dos livros de Lobato, devam ser acrescentados, 

como o fracasso de políticas de leitura que se arrastam há muitas décadas. 

Achamos que a TV apresentou um ponto positivo para as gerações posteriores 

à década de 70 do século XX, pois popularizou a obra lobatiana devido aos 

seriados. Ao fazer parte de gerações pouco leitoras, o contato com os seriados 

impediu que crianças e jovens se esquecessem das obras infantis de Lobato. 

Além disso, não podemos deixar de lembrar que a televisão também nos 

forneceu rostos de atores que imortalizariam as personagens do Sítio, 

sobretudo, a personagem de Dona Benta. Assim como a internet hoje, a TV 

passou a fazer parte dos lares de uma parcela da população a partir da década 

de 60 do século passado. Nada melhor que aproveitar essa mídia para difundir 

a literatura, como hoje vemos nos meios digitais. 
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Depois de falarmos dela como personagem literária passamos a falar 

como personagem matriarcal que vive inserida em um mundo patriarcal. Dona 

Benta consegue, com primor, lidar com o mundo masculino que está a sua volta, 

driblando, com sabedoria, as mais difíceis situações. Seria, para Abramovich, 

em artigo já citado nesse trabalho, Lobato “o primeiro escritor brasileiro a colocar 

a mulher em posição privilegiada, de autoridade e até mesmo de liderança” 

(ABRAMOVICH, 1982, p. 157). Em O Minotauro, Dona Benta encontra 

personalidades importantes da história grega, como o filósofo Sócrates, o grande 

governante Péricles e o escultor Fídias, para ficarmos em apenas alguns 

exemplos. Com eles trava longos diálogos e em momento algum se vê em 

dificuldades, ao contrário, os homens, no mundo da ficção, admiram a senhora 

que viera do futuro. De Dona Benta e Sócrates, podemos citar: 

Dona Benta sentiu as pernas moles e a boca seca. Sócrates diante 
dela, a argumentar com ela, a humilde velhinha do Picapau Amarelo! 
Que prodígio dos prodígios! Mesmo assim, atreveu-se a dizer: 
-Meu senhor, logicamente tudo é assim como vossas palavras dizem, 
e no entanto a verdade é bem outra, porque realmente eu vivo a 2377 
anos daqui no Sítio do Picapau Amarelo –e de lá vim, recuando no 
tempo e no espaço (LOBATO, 1977p, p. 133). 

 

Já de Dona Benta e Péricles, reproduzimos: 

Ao avistar-se com o grande homem que dera nome ao século, Dona 
Benta sentiu as pernas moles. Que sonho! Ela, a humilde Dona Benta 
Encerrabodes de Oliveira, lá do Sítio do Picapau Amarelo, ali –ali no 
ano 438 A.C., naquele pátio de mármore, diante do maior estadista da 
humanidade!...Felizmente o hábito de viver no mundo das maravilhas 
tinha-a deixado muito segura de si. Do contrário, nem ânimo de falar 
teria. Mas falou –e muito bem. 
-Senhor Péricles –disse Dona Benta com a maior calma— grande 
estranheza vos deve causar a presença em vossa casa duma pobre 
velhinha seguida de seus netos, e pela prosa que já tive com o senhor 
Fídias vejo que é difícil para criaturas modernas, como nós, fazerem-
se entendidas de um grego da Idade de Ouro (LOBATO, 1977p, p. 93). 

 

De Fídias, por sua vez, temos: 

Dona Benta quase desmaiou ao ouvir essas palavras. Deteve-se, 
atônita, e disse, com os olhos fitos no grego: 
-Será possível, meu Deus? Será possível que eu esteja diante de 
Fídias, o maior escultor de todos os tempos? 
O grego sorriu. 
-Não sei, minha senhora, se está diante do maior escultor de todos os 
tempos; mas diante de Fídias está, porque Fídias sou eu (LOBATO, 
1977p, p. 91). 
 

Em outras obras também encontramos Dona Benta sobressaindo ao lado 

de personalidades masculinas importantes. A avó nunca se sente inferiorizada 

por ser mulher, ao contrário, procura mostrar como seu poder, pautado na 
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sabedoria, na cordialidade e no respeito é exercido de forma saudável. Em 

Memórias da Emília, Dona Benta conversa de igual para igual com o Almirante 

Brown, enviado pelo rei da Inglaterra para conduzir as crianças inglesas até o 

Sítio a fim de conhecerem o Anjinho: 

Dona Benta estava na varanda, muito bonitona no seu vestido preto de 
babados. Pedrinho conduziu para lá o Almirante: 
-Vovó –disse ele— tenho a honra de apresentar o senhor Almirante 
Brown, que sua Majestade o rei da Inglaterra mandou comandando as 
crianças que morriam de vontade de brincar om o anjinho. O Almirante 
concordou em ficar como refém aí na sua sala (LOBATO, 1977m, p. 
168). 

 

O almirante vai ficando na sala de Dona Benta e a conversa ganha força. 

Em determinado ponto, “lá na sua salinha, Dona Benta conversava com o 

almirante Brown sobre a política do Império Britânico” (LOBATO, 1977m, p 176).  

Em A Reforma da Natureza, a avó, ao lado de Tia Nastácia e do Visconde 

vão à Europa para a Conferência da Paz. Ao retornarem, ela diz aos homens da 

Comissão que as trouxera de volta ao Sítio:  

-Pois é isso –disse-lhes a boa velha. -Sigam lá na Europa as minhas 
instruções que tudo dará certo. Adeus, adeus! Mil recomendações ao 
Rei Carol e ao Duque e à Duquesa de Windsor –gostei muito dela. E 
digam ao Mussolini e ao Hitler que apareçam quando puderem, para 
um passeio no Quindim. Adeus, adeus (LOBATO, 1977e, p. 25). 

 

Além de todas essas características somamos outras ainda como o 

respeito às ideias do outro, a tolerância que exerce, em especial, com Emília e 

com as inúmeras dúvidas inocentes das crianças, a esperteza e a preferência 

pela verdade. Em A Reforma da Natureza, depois que Dona Benta descobre as 

mudanças que Emília, junto com a Rã, haviam praticado, comenta: “-Emília, eu 

reconheço as suas boas intenções. Você tudo fez na certeza de estar agindo 

pelo melhor. Mas não calculou uma porção de inconveniências que podiam 

acontecer –e estão acontecendo” (LOBATO, 1977e, p. 27). Depois de mostrar 

mais algumas das inconveniências da reforma à boneca, Emília acaba 

concordando com os argumentos de Dona Benta: “Emília concordou que havia 

errado, e em companhia da Rãzinha foi restabelecer o antigo sistema” (LOBATO, 

1977e, p. 28). Essa paciência de Dona Benta também está presente em Viagem 

ao céu, quando Pedrinho pergunta sobre o que vem a ser uma nebulosa, a avó: 

coçou a cabeça. Não é fácil explicar às crianças o que é uma nebulosa. 
Por fim disse: 
-Há várias hipóteses, meu filho,. A hipótese mais aceita hoje é que são 
verdadeiros universos dentro do Universo –arquipélagos de estrelas 
em tais quantidades que à distância parecem uma nebulosa, uma 
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nuvem. São milhões de estrelas afastadíssimas (LOBATO, 1977g, p. 
177). 
 

Ainda em Viagem ao Céu, temos: “Dona Benta, quando tinha de dar uma 

explicação difícil, tomava um fôlego comprido, engolia em seco e às vezes até 

se assoprava resignadamente. Mas não falhava” (LOBATO, 1977g, p. 149). 

Vemos aqui uma virtude difícil de ser praticada –a paciência-, ainda mais por 

uma personagem tão sábia quanto Dona Benta. Entretanto, ela reconhece a 

inexperiência das crianças e, com paciência, tudo explica. Essa ação é praticada 

à exaustão em Fábulas e em História do Mundo para as crianças, obras em que 

muitas perguntas são feitas pelos pequenos e também por Emília. Algumas 

vezes, tanto Emília quanto as crianças saem com a razão, o que demonstra o 

quanto Dona Benta respeita algumas colocações de seus pequenos ouvintes, 

uma de suas importantes competências como mediadora. Vejamos um exemplo 

disso em Histórias de Tia Nastácia (1937): 

-Você tem razão, Emília –disse Dona Benta. -As histórias que andam 
na boca do povo não são como as escritas. As histórias escritas 
conservam-se sempre as mesmas, porque a escrita fixa a maneira pela 
qual o autor a compôs. Mas as histórias que correm na boca do povo 
vão se adulterando com o tempo. Cada pessoa que conta muda uma 
coisa ou outra, e por fim elas ficam muito diferentes do que eram no 
começo (LOBATO, 1977q, p. 146). 
 

Outro exemplo encontramos em Peter Pan, quando se explica a feiúra do 

navio dos piratas, o “Hiena dos Mares”. Dona Benta pergunta se todos sabem o 

que vem a ser uma hiena e Pedrinho oferece uma explicação bem “caseira” que 

é aceita pela avó: “Dona Benta aprovou a ciência do menino” (LOBATO, 1977i, 

p. 135). Um dos exemplos mais marcantes do respeito e tolerância praticados 

por Dona Benta, importantes traços de um bom mediador, encontramos em 

Memórias da Emília, logo no início do texto, quando ela questiona Emília sobre 

a compreensão da boneca a respeito da verdade: 

---Bem sei –disse a boneca. —Bem sei que tudo na vida não passa de 
mentiras, e sei também que é nas memórias que os homens mentem 
mais. Quem escreve memórias arruma as coisas do jeito que o leitor 
fique fazendo uma alta ideia do escrevedor. Mas para isso ele não pode 
dizer a verdade, porque senão o leitor fica vendo que era um homem 
igual aos outros. Logo, tem de mentir com muita manha, para dar ideia 
de que está falando a verdade pura. 
Dona Benta espantou-se de que uma simples bonequinha de pano 
andasse com ideias tão filosóficas (LOBATO, 1977m, p. 156). 
 



103 
 

Na sequência, Emília ainda afirma: “’-Verdade é uma espécie de mentira 

bem pregada, das que ninguém desconfia. Só isso’. Dona Benta calou-se, a 

refletir naquela definição...”(LOBATO, 1977m, p. 156). 

Vale lembrarmos também que a avó é esperta e amiga da verdade. 

Apresentamos abaixo dois exemplos para essas características de Dona Benta. 

Quanto à primeira, em O Picapau Amarelo, por ocasião da necessidade de 

comprar terras para acomodar o pessoal do País das Maravilhas: 

Dona Benta mandou chamar os donos das fazendas vizinhas para 
propor-lhes a compra das propriedades. Nenhum quis vender. Eram 
fazendas que não valiam nada, mas como Dona Benta tinha fama de 
muito dinheiro, todos trataram de aproveitar-se. Dona Benta, porém, 
não era das que “vão na onda”. Não aumentou a oferta (LOBATO, 
1977f, p. 51). 
 

E quanto a ser amiga da verdade, vejamos em A Reforma, quando Dona 

Benta questiona o porquê de o vizinho querer vender, com tanta rapidez, as 

terras dele: 

O caboclo inventou um pretexto qualquer; Dona Benta, porém, que era 
“psicóloga”, viu que ele estava mentindo e disse: 
-Conte a verdade, Candorra. Estou lendo nos seus olhos que a razão 
não é nada disso que sua boca está dizendo. Fale a verdade, porque 
eu compro o seu sítio de qualquer jeito, seja lá qual for a causa da sua 
mudança (LOBATO, 1977e, p. 33). 

 

A avó é também uma espécie de intelectual/filósofa, cuja formação 

ocorrera ao longo dos anos que passara lendo livros. Em Geografia de Dona 

Benta, o narrador nos informa que Dona Benta “era uma danada de estudiosa, 

aquela velhinha. Entre seus livros havia um do maior filósofo prático que existiu 

no mundo, chamado Kung-Futse, cujo nome foi latinizado para Confúcio” 

(LOBATO,1977n, p. 117). Socorro Acioli, em Aula de Leitura com Monteiro 

Lobato, lembra que “muitas vezes, Dona Benta filosofava sobre a leitura, 

ressaltando os seus méritos, impressionando e influenciando a audiência. Talvez 

o gosto de todos pela leitura venha mais de seu exemplo de prazer e respeito 

pelos textos” (ACIOLI, 2012, p. 94). Isso a torna uma pessoa sábia, mas sem 

prepotência e amiga da liberdade de expressão, outra característica fundamental 

de sua mediação. Vejamos em Fábulas, o que Dona Benta comenta com 

Pedrinho sobre o compadre, Coronel Teodorico, a respeito de riqueza e 

sabedoria: 

 
-Não, meu filho. O compadre apenas se encheu de dinheiro –não ficou 
rico. Só enriquece quem adquire conhecimentos. A verdadeira riqueza 
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não está no acúmulo de moedas –está no aperfeiçoamento do espírito 
e da alma. Qual o mais rico –Aquele Sócrates que encontramos na 
casa de Péricles ou um milionário comum? 
-Ah, Sócrates, vovó! Perto dele o milionário comum não passa dum 
mendigo. 
-Isso mesmo. A verdadeira riqueza não é a do bolso, é a da cabeça. E 
só quem é rico de cabeça (ou de coração) sabe usar a riqueza material 
formada por bens ou dinheiro. O compadre pretendeu ser rico. 
Enfeitou-se com as penas de pavão do dinheiro e acabou mais 
depenado que a gralha. Aprenda isso...(LOBATO, 1977b, p. 53). 

 

Encontramos em Serões de Dona Benta (1937), dois trechos que 

dialogam com a citação acima. Neles Dona Benta conversa com o Coronel 

Teodorico e lhe explica a diferença entre sabedoria e riqueza, conforme havia 

explicado para Pedrinho. A seguir, esclarece o tipo de ensinamento que passa a 

seus netos: 

 
Nesta vida, compadre, a gente às vezes enriquece sem saber como 
nem por que –mas quando perde tudo quanto ganhou, é sempre por 
uma razão: a ignorância. Eu procuro ilustrar o espírito de Pedrinho, não 
para que ele ganhe dinheiro, já que isso só depende de sorte, mas para 
que o não perca, se acaso ganhar.  
[...] 
-A riqueza que quero para meus netos, compadre, é uma que eles 
possam guardar onde ninguém a furte: na cabeça. [...] A riqueza 
material é areia do deserto: ora se acumula aqui, ora ali, conforme 
sopram os ventos. Mas quem tem a riqueza no miolo, ah, esse está 
garantido contra todos os azares da vida (LOBATO, 1977r, p. 248). 

 

Dona Benta era grande fã de um sábio francês, Flammarion, cuja vida foi 

dedicada à Astronomia. Em Viagem ao Céu, o narrador nos informa: 

 
Por longo tempo lá ficaram na varanda ouvindo as histórias do céu. 
Dona Benta pareceia um Camilo Flammarion de saia. Esse 
Flammarion foi um sábio francês que escreveu livros lindos e 
explicativos. “Quem não entender o que esse homem conta” –
costumava dizer Dona Benta, “é melhor que desista de tudo. Seus 
livros são poemas de sabedoria, claríssimos como água” (LOBATO, 
1977g, p. 154). 

 

Nessa obra, as crianças empreenderão uma deliciosa viagem ao céu, 

guiados não por Dona Benta, que dessa vez fica no sítio, mas sim por Pedrinho 

que, depois de ter aprendido muito com a avó, seria o guia da turminha. 

Enquanto ainda dialogam sobre astros e estrelas, antes da viagem, Dona Benta  

informa às crianças sobre o quanto a ignorância tentou, ao longo dos séculos de 

história do mundo, barrar o conhecimento e o quanto isso contribuiu para levar 

muitos homens sábios à fogueira. Como sábia, a avó dialoga a favor do 
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conhecimento e reconhece o perigo da ignorância. Narizinho havia ouvido Dona 

Benta falar sobre queimar pessoas vivas e ficara horrorizada. Vejamos: 

 
-Pois, minha filha, contam-se por centenas de milhares os mártires da 
fogueira, e quase sempre por isso: enxergar mais que os outros e 
ensinar aos ignorantes. Por felicidade minha, eu vivo neste nosso 
abençoado século; se eu vivesse na Idade Média, já estava assada 
numa boa fogueira—e também vocês, pelo crime de terem aprendido 
comigo muita coisa (LOBATO, 1977g, p. 150). 

 

Somente depois de uma leitura completa das obras infantis lobatianas é 

que conseguimos refazer a figura ímpar que Dona Benta representa nos textos. 

Ela sempre sabe algo, ela sempre tem algo para explicar às crianças e sua 

sabedoria vai “brotando” de conversas entre ela e os pequenos e de momentos 

de prazer que ficam melhores graças à formação e informação passadas pela 

avó e tudo isso ocorrendo em um ambiente onde a liberdade de expressão 

impera. Em O Picapau Amarelo, as crianças ouviam Belerofonte explicar como 

deixara a Quimera mais mansa quando a conversa se desloca para a glândula 

tireóide. Narizinho pergunta à avó se os gregos de antigamente já sabiam das 

propriedades de tal glândula. Dona Benta vai buscar na sua formação de leitora 

a resposta à pergunta da menina: 

-Os gregos, minha filha, sabiam por palpite todas as coisas que os 
modernos sabem por experiência; isto é, sabiam sem certeza –
adivinhavam. Foram os adivinhadores do mundo. As nossas certezas 
modernas baseiam-se na experiência. As certezas dos gregos 
baseavam-se na intuição, isto é, numa espécie de adivinhação. Não há 
teoria moderna que não esteja esboçada na obra de um antigo sábio 
grego (LOBATO, 1977f, p. 71). 

 

Em seguida, na mesma obra, temos uma passagem em que todos 

observam a deusa Flora, convidada pelo príncipe Codadade para enfeitar o 

palácio onde ele moraria com Branca de Neve. Nesse momento, falam sobre 

Orpheu e Dona Benta explica a respeito dele, de forma ligeiramente poética:  

-Este freguês foi educado pelas Musas. Sua lira tem a propriedade de 
encantar a quem a ouve –seja fera, rio ou árvore. Tudo cai no enlevo, 
de boca aberta e olhos pasmados; as feras choram de ternura; as 
árvores derramam as folhas como se fossem lágrimas; os rios param 
de correr, com todos os peixes de cabecinha de fora... (LOBATO, 
1977f, p. 102). 

 

A sabedoria de Dona Benta é reconhecida por todos no Sítio, pelas 

crianças, pelos sitiantes vizinhos o que permite que ela seja também sempre 

requisitada para sanar dúvidas. Quem mais a procura são exatamente os netos 
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que parecem ter enorme admiração por essa característica dela. Vejamos em 

História do Mundo para as crianças: 

 
Naquele dia, antes que Dona Benta recomeçasse a contar a história 
do mundo, Pedrinho esteve a ler um artigo de jornal em que encontrou 
uma palavra desconhecida. A frase era assim: “ ...e o pobre homem a 
tudo resistiu estoicamente”. Estoicamente, que quererá dizer isso? –
perguntou ele a Narizinho, que ia entrando. A menina também não 
sabia.  
-Só vovó sabe, Pedrinho. Vovó é um colosso! Não há o que não saiba 
(LOBATO, 1977j, p. 108).  

 

E, se porventura, não soubesse, não tinha vergonha de dizer que não 

sabia. Mas não ficava sem saber, recorria aos livros até encontrar a resposta, 

como ocorreu quando as crianças queriam conhecer a personagem Peter Pan. 

Dona Benta mandou vir o livro, que era em inglês. Leu-o e recontou a história do 

menino que não queria crescer para a garotada. Vemos, com isso, que Dona 

Benta se sente livre para tomar as melhores decisões nos momentos em que se 

vê questionada. Liberdade para a avó era uma palavra sagrada e levada muito 

a sério no sítio.  

Em Fábulas, quando Emília abre sua torneirinha para falar sobre a 

liberdade dela: “Ninguém me segura, ninguém me bota coleira. Ninguém me 

governa. Ninguém me...” (LOBATO, 1977b, p. 69), Narizinho intervém:  

-Chega de “mês”, Emília. Vovó está com cara de querer falar sobre a 
liberdade.  
-Talvez não seja preciso, minha filha. Vocês sabem tão bem o que é 
liberdade que nunca me lembro de falar disso. 
-Nada mais certo, vovó! –gritou Pedrinho. Este seu sítio é o suco da 
liberdade; e se eu fosse refazer a natureza, igualava o mundo a isto 
aqui. Vida boa, vida certa, só no Picapau Amarelo. 
-Pois o segredo, meu filho, é um só: liberdade. Aqui não há coleiras. A 
grande desgraça do mundo é a coleira. E como há coleiras espalhadas 
pelo mundo! (LOBATO, 1977b, p. 69). 

 

A respeito ainda desse espírito de liberdade que paira no Sítio, lembramos 

trecho de O Minotauro, no qual Dona Benta explica sobre a liberdade para os 

gregos e como isso foi motivo de certa felicidade. Pedrinho quer saber mais e 

pergunta o porquê disso. Dona Benta responde: 

-Porque para o homem o clima “certo” é um só: o da liberdade. Só 
nesse clima o homem se sente feliz e prospera harmoniosamente. 
Quando muda o clima e a liberdade desaparece, vem a tristeza, a 
aflição, o desespero e a decadência. Como dou a vocês a máxima 
liberdade, todos vivem no maior contentamento, a inventar e realizar 
tremendas aventuras (LOBATO, 1977p, p. 88). 

 
 



107 
 

É com esse espírito de liberdade que Dona Benta também se apresenta 

na saga infantil como uma senhora aventureira. Sente-se livre e à vontade para 

viver várias aventuras junto com os netos pelo Mundo da Fantasia. Embora 

algumas vezes até nutra algum medo, acaba por lidar com ele e viajar livremente 

pela imaginação como companheira de viagem das crianças. Quando Dona 

Benta resolve participar das aventuras com elas, real e imaginário se cruzam e 

o leitor é conduzido, em especial pela narrativa da avó, pelo mundo da 

imaginação, onde muito há também para se aprender. Para Zinda Vasconcelos 

em O universo ideológico da obra infantil de Monteiro Lobato,  

[...]há em geral, na construção do maravilhoso, em Lobato, uma 
tendência analógica que, se por um lado cria um mundo ficcional 
próprio a partir da natureza e coisas diversas do mundo, por outro lado 
sempre relaciona essa esfera imaginária à da “realidade”, impedindo 
que o voo da imaginação se faça sem bússola –traço natural num autor 
que, além de divertir as crianças com sua ficção, espera ensiná-las a 
pensar o mundo através dela (VASCONCELOS, 1982, p. 97-98). 

 

A primeira aparição de Dona Benta aventureira se dá na seção “O Pó de 

Pirlimpimpim”, de Reinações de Narizinho. Antes da publicação da obra em 

1931, todos os episódios que a compunham foram, de acordo com Penteado 

(1997), publicados em forma de livro independente. Depois de saber que as 

crianças estiveram no País das Fábulas e dialogaram com o fabulista La 

Fontaine, Dona Benta se queixa: “Estou lamentando não ter ido com vocês [...]. 

Uma prosinha com o senhor de La Fontaine seria dum grande encanto para a 

minha velhice” (LOBATO, 1977c, p. 144). A lamentação de Dona Benta 

despertou em Pedrinho a ideia de retornar ao País da Fábula com a avó. Tanto 

insistiu que Dona Benta acabou por ceder. “Vou, menino, vou!” Disse ela afinal. 

“Mas pelo amor de Deus não me atropele mais” (LOBATO, 1977c, p. 144). O 

delírio da criançada foi total: “Levarem sua querida avó ao País das Fábulas foi 

coisa que nem em sonhos lhes passara pela cabeça. Era o suco! –dizia Pedrinho 

dando pinotes” (LOBATO, 1977c, p. 144).  

E Dona Benta vai, embarca com o pó do pirlimpimpim para a terra do 

senhor de La Fontaine, entretanto, não contava com o erro na dosagem do 

pozinho que os levaria, por engano, para a terra das Mil e uma noites, bem aos 

pés do Pássaro Roca, onde ela se vê sentada: “Misericórdia! [...] Não eram 

árvores! Eram as pernas do pássaro Roca que confundimos com árvores! Sentei-

me em cima do dedo do pássaro Roca pensando que era raiz...” (LOBATO, 
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1977c, p. 146). O engano, por sua vez, acaba por trazer até eles o famoso Barão 

de Munchausen, com quem Dona Benta, mais que rapidamente, trava conversa. 

Assim que se veem no castelo do Barão, a pobre velhinha reflete na aventura:  

-Parece sonho! –pensava consigo Dona Benta ao ver aquilo. Quando 
me lembro que eu, a pobre Benta Encerrabodes de Oliveira, uma 
coitada que nunca saiu da sua toca, está aqui, neste deserto 
misterioso, com o pássaro Roca a lhe voar em cima da cabeça e o mais 
famoso barão do mundo a comer com tanto gosto o mexido de galinha 
que ela mesma fez, até fico boba... (LOBATO, 1977c, p. 147). 
 

Dona Benta toma gosto pela aventura e em Geografia de Dona Benta 

acha ótima a ideia da boneca de estudarem geografia navegando. O estudo 

ficaria muito mais interessante e a avó imediatamente acolhe a sugestão: vão 

navegar com o “Terror dos Mares”, conforme vemos em “Acho ótima a 

lembrança, Emília –disse Dona Benta. -Eu sigo no comando desse navio” 

(LOBATO, 1977n, p. 59). 

Em 1939, Lobato publica duas obras: O Picapau Amarelo e O Minotauro. 

Nas duas Dona Benta participa de aventuras com as crianças. Na primeira, 

depois de muitos acontecimentos ocorridos com a chegada das personagens do 

Mundo das Maravilhas, a avó e as crianças partem para o palácio do príncipe 

Codadade a bordo do navio “O Beija-Flor das Ondas” e navegam pelo mar dos 

piratas. Antes de se arriscarem na aventura, precisam da autorização de Dona 

Benta que estava muito disposta a participar. Vejamos:  

Restava conseguir o consentimento da vovó, coisa fácil. Apesar dos 
seus 70 anos, Dona Benta parecia ainda mais assanhada que os netos. 
Assim que Pedrinho falou no cruzeiro a boa velhinha aderiu e 
determinou que Tia Nastácia fosse também, porque: ---“Duvido que os 
anões façam comidinhas gostosas como as dela” (LOBATO, 1977f, p. 
87). 
 

 A outra aventura está em O Minotauro. No caso desse texto, a avó é 

obrigada a concordar com a viagem até a Grécia Antiga, pois era necessário 

resgatar Tia Nastácia que fora sequestrada pelo Minotauro em O Picapau 

Amarelo. No início da história, temos: “Dona Benta teve de concordar com a ideia 

da expedição. Não havia outro remédio. Em vista disso, começou a dispor tudo 

para uma longa ausência” (LOBATO, 1977p, p. 83). Depois de tudo acertado, a 

avó parte com as crianças a bordo do navio “O Beija Flor das Ondas”, que já 

aparecera em O Picapau Amarelo. Enquanto velejam, a avó aproveita para falar 

sobre a Grécia: “Enquanto o Beija-Flor singrava os mares, Dona Benta ia 

derramando pingos de história na cabeça das crianças” (LOBATO, 1977p, p. 84). 
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Finalmente lembramos que Dona Benta é quem nomeia duas obras da 

saga infantil lobatiana: Serões de Dona Benta e Geografia de Dona Benta. 

Nomeá-las indica que o texto toma a personagem como protagonista e ela 

ganha, por isso, fundamental importância. É isso mesmo o que ocorre nessas 

duas obras, Dona Benta usa todas as suas sábias artimanhas para tentar ensinar 

inúmeros conteúdos às crianças de forma prazerosa e divertida.  

Ensinar: será que combina com diversão? Parece que, para Lobato, é 

possível unir essas duas questões.  

 

3.4 Dona Benta nas cartas infantis 
 

Embora Emília seja a personagem da saga que talvez mais encante o 

público infantil e de quem as crianças mais gostem, Dona Benta também tem 

seus fãs. Lobato sempre recebeu muitas cartas de seus jovens leitores que 

gostavam de comentar sobre os livros, sobre as personagens ou mesmo dar 

palpites sobre determinadas obras que o escritor poderia escrever. Dentre essas 

cartas, algumas se destacam por fazerem referência a Dona Benta.  A primeira 

que apresentamos toma a senhora avó como destinatária. Todas pertencem ao 

acervo do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP)63. Trata-se da carta da 

pequena leitora Maria Luiza e é endereçada a “Ilma. Dona Benta Encerrabodes 

de Oliveira e Família”. Vejamos: 

Ilma. Sra.  

   Dona Benta Encerrabodes de Oliveira e Família. Como vão todos aí? 

Como vai a Emília Balaqueira; Narizinho, a sonhadora; Pedrinho, o aventureiro; Visconde, 

o sábio embolorado; Tia Nastácia, a dona de todos os “credos” e “fazedora” dos mais 

gostosos bolinhos; Quindim, o inteligente paquiderme africano; Rabicó, o engole espadas 

(digo espadas de cascas de abóbora) e a senhora que me parece um tanto assustadiça? 

Diga a esse [sic] amiguinhos meus (menos Emília) que quando eu puder irei ajudá-los a 

“aventurar”, (Aventurar, termo que emprego quando quero dizer –fazer aventuras). 

Diga ao meu amigo Monteiro Lobato, se ele for aí, que me desculpe a tardança da resposta 

a sua carta. Pois não tive coragem de pedir-lhe desculpas diretamente na carta que lhe 

escrevi. 

Maria Luiza 

                                                           
63Carta citada por Raquel Afonso Silva em “Conversa de bastidores: a correspondência entre 

Monteiro Lobato e seus leitores infantis”, disponível em 
www.unicamp.br/iel/monteirolobato/outros/RaquelSilva.pdf, acesso em 26/05/2015. 
Arquivo Raul de Andrada e Silva, série correspondência passiva, subsérie cartas infantis 
1933-1943, CX1-P02-09. 

http://www.unicamp.br/iel/monteirolobato/outros/RaquelSilva.pdf
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3 palavras dedicadas a Emília em deutsch. 

-du- bist- dumm- 

         von  

       Maria 

Luiza64 

 

Maria Luiza Pereira de Lima, brasileira, nascida em Pelotas, cuja mãe, 

Marth P. Lima, era francesa, e cujo pai, José Pereira Lima, brasileiro. Ao falar 

sobre seus pais, na carta de 11/02/1936, informa a Lobato que eles eram todos 

ateus. Quando escreve a carta acima, sem data, tem 12 anos. Dona Benta, 

considerada destinatária da carta, parece ganhar vida real e possuir, inclusive, 

família, lembrada como a turminha toda das aventuras. Além disso, a carta vai 

endereçada ao Sítio, já que a menina Maria Luiza pede a Dona Benta que avise 

Lobato, se ele ao Sítio for (“for aí”), das suas desculpas pela demora da resposta 

à carta dele. Vemos assim que imaginação e realidade se fundem, bem ao gosto 

do que Lobato gostava de fazer com seus textos infantis. 

Outra carta, também do arquivo do IEB, traz Dona Benta como 

destinatária. Foi escrita por Modesto Marques, talvez um dos mais interessantes 

correspondentes do escritor. Morava em Tatuí, SP, e sua primeira carta, datada 

de 10/12/1941, é endereçada à boneca Emília. Nessa época, tinha 12 anos. São 

mais cinco cartas: segunda, de 28/11/1944, endereçada a Lobato; terceira, de 

11/11/1945, também a Lobato; quarta, de 10/12/1945, à Dona Benta; quinta, de 

12/12/1945 e sexta, de 17/12/1945, ambas a Lobato. Nas quinta e sexta cartas, 

diz o garoto a Lobato que lhe escrevera duas cartas, mas não sabia qual enviar. 

Enviou as duas e pediu ao escritor que lhe devolvesse uma, o que parece não 

ter ocorrido, já que ambas se encontram no arquivo. O rapaz vê em Lobato seu 

mentor/tutor de formação e de pensamentos. A carta a seguir é posterior a uma 

outra escrita metade em português, metade em inglês. Apresenta quatro páginas 

manuscritas, com alguns grifos do próprio Modesto. Tinha ele, na época, 16 

anos. Vejamos: 

Tatuí, 10 de Dezembro de 1945 

Dona Benta: 
 

                                                           
64 Ambas cartas disponíveis no Arquivo Raul de Andrada e Silva/Dossiê Monteiro Lobato/ Série 

Correspondência Passiva, subsérie Cartas Infantis –Período de 1933-1943, Caixa 1- 
P02- 08 e 09, respectivamente. 



111 
 

O sr. Monteiro Lobato escreveu-me uma carta em que vinha outra que a senhora lhe 
escreveu a meu respeito. 
A senhora é muito camarada. Diz-me (ou melhor, diz ao sr. Lobato) coisas que se eu fosse 
menos Emiliano, cairia das nuvens de contente. Mas não. Reconheço que a senhora 
mentiu (perdão, já explico este termo) mentiu por bondade, mentiu por camaradagem. 
Mas, caso a senhora de fato estivesse falando a verdade, ainda mesmo assim faltaria à 
verdade. Porquê? [sic] Pelo seguinte: não vejo nada de mais na minha maneira de 
expressar os meus “thoughts”. Acho de menos, pois eu não sou mais muito criança. Acabo 
de passar para o terceiro ano do colégio, o que equivale pela lei antiga ao segundo ano 
do pré. De modo que daqui a um ano se Deus quiser  (eu gosto desta expressão fatalista) 
eu ingressarei na Faculdade de Direito de São Paulo! (este ponto de exclamação simboliza 
minha esperança e meu entusiasmo). 
Dona Benta, creia que eu tenho muita inveja do seu neto Pedrinho. Como deve ser bom o 
ter-se uma avó tão culta e tão camarada! 
Sabe uma conclusão que eu tirei? Que a senhora é uma “pedagoga revolucionária utópica 
possível”. 
Um momento, já explico. Pedagoga a senhora sabe o que é, por que, se não me engano, 
foi a senhora mesmo que me ensinou esse termo. Revolucionária, por que o seu “método 
de camaradagem” não existe ainda no Brasil (talvez mesmo, no mundo). Utópica, por que 
com a mentalidade dos tais “adultos”, o ensino é uma coisa tão sisuda, tão vital, tão 
obrigatório, que nos aborrece. O homem só executa bem aquilo que parte de si próprio. 
Toda coação é contraproducente. O homem é a “Independência ou Morte!” –mas ainda 
não descobriu isso. 
Epa! Creio que perdi o fio da meada. Ah! Não, eu estava dizendo porque acho  que o seu 
método é utópico. É utópico justamente por causa dos tais Ministros da Educação. Eles 
são “velhos”. Velhos de corpo e de espírito (o que é pior e irremediável). 
Finalmente o seu método é possível ou será possível, no dia em que a geração que formou 
a sua alma e a sua mente por ele pague esse incalculável benefício fazendo a sua 

propaganda, aconselhando-o e praticando-o. 
Dona Benta, quero fazer-lhe um juramento sagrado: “Se eu for alguém algum dia, se algum 
dia eu tiver ou poder, ou riqueza, ou fama65, eu juro, em nome de Monteiro Lobato, meu 
pai espiritual, que mandarei erigir uma grande estátua em sua honra, o que seria o mesmo 
que erigi-la à Cultura ou à Pedagogia. 
Peço-lhe Dona Benta que medite sobre estas minhas palavras e que saiba que elas não 
significam uma lisonja (que é a coisa mais vil que Deus criou) nem uma bazófia. É um 
desejo senão realizável, pelo menos ardente e sincero. Quero com isso pagar não o 
quanto aprendi, mas apenas a NOVA VISÃO DA VIDA que os seus livros me deram. 
Bem, Dona Benta, devo terminar, porquanto a senhora deve ter mais o que fazer, sendo 
assim, sou o seu neto. 
                                                                                                               Modesto Marques66 
 
 

 

Temos aqui um leitor que demonstra uma admiração ímpar por Dona 

Benta como a avó que ensina a partir do prazer. Além disso, o jovem leitor 

percebe como essa forma de ensinar estava distante da realidade do ensino no 

Brasil e ele ainda arrisca, no mundo. Somente Dona Benta sabia cativar com seu 

modo de ser “pedagoga”, seu método de ensino agradava muito e não aborrecia, 

ao contrário do que ocorria/ocorre nos bancos escolares. 

                                                           
65 As três coisas pelas quais o homem vive ou morre (nota original da carta). 
66 Arquivo Raul de Andrada e Silva/ Dossiê Monteiro Lobato/ Série Correspondência Passiva. 

Subsérie: cartas infantis – Período 1933-1943- CX1-P02-40 
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Vemos que Modesto Marques era seguidor das ideias de Emília: confiar 

desconfiando. Não temos acesso à carta que ele teria recebido de Dona Benta 

/Lobato, mas parece haver elogios à pessoa dele e são desses elogios que ele 

desconfia.  

Suas ideias, na sequência, avaliam o método de ensinar da avó que, 

segundo ele, era revolucionário. Dona Benta, com sua sabedoria e cultura, 

desenvolve um método que conquista o leitor acentuando-lhe o prazer por 

aprender e condena o método dos sistemas de ensino vigentes à época que era 

o de ensinar através da coação. Esses sistemas eram “velhos de corpo e de 

espírito” e, por isso, contraproducentes. 

Finalmente, assegura que o método de Dona Benta poderá ser aplicado 

no dia em que a geração que nele se formou, como leitores, ajudar a divulgá-lo 

e a praticá-lo.  

Podemos ainda citar outra cartinha em que Dona Benta é lembrada como 

a avó que ensina. Nela, o leitor pede a Lobato que a boa senhora lhe dê mais 

lições, como uma espécie mesmo de professora:  

 

Meu caro amigo Monteiro Lobato: 
[...] espero uma resposta sua, como também desejo que Dona Benta apareça com um 
bonito livro cheio de ilustrações dando lições a gente sobre História do Brasil. Os seus 
livros me têm ensinado muita coisa e eu espero aprender muita coisa da História de minha 
Pátria com minha querida Dona Benta. (Severino de Moura Carneiro Jr. – Rio de Janeiro, 
19 de fev. 1945).67 

 
O desejo aqui é por um novo livro de histórias da turma em que Dona 

Benta dê lições saborosas sobre a História do Brasil para seus leitores-mirins. 

Esse livro nunca foi escrito, mas ficou imortalizado o desejo pela sua existência 

na missiva do pequeno-leitor. 

Também queremos apresentar aqui uma carta destinada a Dona Benta e 

escrita por uma criança em vias de alfabetização, muito provavelmente. Trata-

se da carta de Moacyrsinho de Melo Alvim Duarte. Nela, chama-nos logo a 

atenção a caligrafia de uma criança que começa a enveredar pelo mundo da 

escrita. Mantivemos os “erros” de escrita do missivista na transcrição. Vejamos: 

D. Benta 
Eu gotu muito da senhora D. Benta. A me manda 1 caichinha de Pó de Pilinpinpi. 
D. Benta. P.E.O do Dr. Monteiro Lobato Companhia Editora Nacional 

                                                           
67 Arquivo Raul de Andrada e Silva. Dossiê Monteiro Lobato. Série Correspondência Passiva. 

Subsérie: cartas infantis. Período 1944-1947, CX1-P03-21. 
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São Paulo-Capital 
Moacyrzinho de Melo e Aouvin Duarte 
Em 19 de ylho de 194568. 

 

O desejo desse leitor parece muito simples, receber um pouco de pó 

mágico para poder viajar ao mundo da imaginação. Muitos leitores pediam a 

Lobato que lhes enviasse uma parcela do pó mágico como se, de fato, ele 

existisse. No Caderno de Recortes de Dona Purezinha, vol. 1, p. 171, recorte 

467, intitulado “Lobato e a criançada”, temos um trecho em que o autor reproduz, 

de maneira hilária, como devia ser o desejo das crianças por saber sobre o pó 

mágico. 

Como todo mundo sabe o pai da Menina do Narizinho Arrebitado é um 
tipo yankeezado, metido em mil negócios, tresandando a querosene, 
todo couraçado de ferro, ocupado com companhias, datilógrafos, 
engenheiros, corretores. E seu telefone não para. 
-Alô...é seu Lobato? 
-Sim... 
-Aqui fala o Juquinha, o filho do Casimiro Costa... 
Toda criança se julga universalmente conhecida. 
-Bem. Que quer você, garoto? 
-Seu Lobato, o senhor não me poderia arranjar um pouquinho de pó do 
“pirlimpimpim”? 
Lobato, que está atarefadíssimo, amolado, procura o mais suave dos 
timbres de voz: 
-Olhe, meu filho, o stock acabou agorinha mesmo. Inda este mês 
fabriquei mais umas toneladas... 
Telefone daqui um mês. 
Entra um chefe do escritório cheio de papéis. Mas o telefone tine, 
estridente... 
-Hein? Quem é? 
-É o Tonico. Eu queria que o senhor falasse com d. Benta para deixar 
eu ir passar uns dias no sítio. Queria muito ver o Príncipe Escamado. 
-Perfeitamente. Mas D. Benta está passando uns meses em Poços de 
Caldas. Quando voltar eu verei se consigo seu consentimento. 
O guarda-livros surgiu com duas costaneiras. Vai explicar o último 
balanço. E o telefone: 
 -Seu Lobato: o marques de Rabicó aceitaria umas espigas de milho 
que eu trouxe para ele da fazenda? 
Aí está um problema difícil de resolver. Não aceitar a oferta seria 
desgostar a criança. 
-O milho é seco ou é verde? 
-É verde... 
-Então mande... 
 E, desligando o telefone, ao guarda-livros: 
-Seu Antunes. O senhor gosta de pamonha? 
-Gosto. 
-Pois venha amanhã à nossa casa. Tenho uma cozinheira mestra em 
quitute.... 
                                                                                                       
HELIOS 

                                                           
68 Arquivo Raul de Andrade e Silva. Dossiê Monteiro Lobato. Série Correspondência Passiva. 

Subsérie: cartas infantis. Período 1933-1944, CX1/P2. 
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E talvez uma das mais sérias cartinhas que Dona Benta recebeu veio 

destinada ao próprio Lobato, mas que deveria contatá-la para pedir-lhe um favor: 

ensinar gramática à pobre missivista que estava prestes a fazer uma prova de 

concurso. Trata-se da carta de Wanda Côrtes, de Juiz de Fora. Há, inclusive, na 

carta, um recorte de programa do concurso enviado pela garota a Dona Benta, 

pedindo-lhe ajuda nos itens gramaticais que ela diz não entender. 

Juiz de Fora, 22-02-1945 
Sr. Monteiro Lobato 
[...] O objetivo desta é pedir-lhe um grande favor. 
Eu quero que o sr. faça o obséquio de pedir à D. Benta que me ensine mais alguma coisa 

de Português além do que ela já ensinou no livro. 
Digo já porque. É porque eu quero inscrever-me num concurso e quase não sei 

português. 
Se ela pudesse fazer-me este obséquio eu ficaria tão satisfeita! 
Tenho uma gramática mas infelizmente leio, leio e não entendo nada. 
Preciso muito passar neste concurso, pois Papai está desempregado (faz carretos 

quando têm) e eu ganho uma ninharia onde trabalho. 
Tenho certeza de que se ela ensinar-me eu aprenderei. 
Já estou estudando matemática e quero fazer tudo para ver se passo. 
O senhor acha que ela me ajudará? 
[...] Junto a esta vai o programa de Português do Concurso para que d. Benta o veja. 
Vou rezar para ela e o sr. e todos os seus para que sejam muito felizes (Sei que o senhor 

não liga muito para isso, mas tenho fé).69 
 

Segue na carta, o seguinte programa: 

PARTE1: Escrita, compreendendo: a) Português, constante de 
correção de textos que apresentem erros relativos a assuntos do 
seguinte programa: 
1-Ortografia oficial. 2-Flexões nominais, principalmente as dos nomes 
compostos. 3- Pronomes; formas oblíquas e suas colocações na frase. 
4-Verbos regulares, irregulares, defectivos e pronominais. Uso 
impessoal dos verbos haver e fazer. 5-Sintaxe regular de 
concordância. 6- Regência de verbos usados com mais frequência. 
Uso da crase (escrito na frente: ‘não entendo’). 
 

A preocupação com a aprendizagem da gramática deve ter nascido de 

Emília no país da gramática. Embora não seja Dona Benta quem conduza a 

explanação dos conteúdos na história, mas sim o rinoceronte Quindim, a leitora 

assimila à Dona Benta a capacidade de lhe ensinar os conteúdos gramaticais 

não dominados. Logo após receber essa carta, datada de fevereiro de 1945, 

Lobato comenta com Rangel sobre a necessidade da pequena leitora, em carta 

de 05/03/1945:  

A coitadinha, desesperada com o pedantismo dos programas oficiais, 
recorre a mim para que peça a Dona Benta que lhe explique o ponto. 

                                                           
69 Arquivo Raul de Andrada e Silva. Dossiê Monteiro Lobato. Série Correspondência Passiva. 

Subsérie: cartas infantis. Período 1944 a 1947.Cx 1-P03-26. 
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Ora, como eu não sei gramática, sou obrigado a recorrer a uma e 
aprender o que ela quer que Dona Benta explique, “regência dos 
verbos mais frequentes”. Eu devo saber isso muito bem, mas não ligo 
o nome à pessoa. Antigamente você me resolvia as dúvidas 
gramaticais, quem sabe se ainda tem ânimo de me explicar isso? Por 
que se eu for ver na gramática sou até capaz de não achar, de tal modo 
eu me perco naquele báratro (LOBATO, 1956b, p.366). 

 
Parece-nos que esse comentário demonstra o quanto o próprio Lobato 

abominava a gramática a ponto de pedir ajuda, assim como a missivista, ao 

amigo Rangel, mais arguto em nomenclaturas gramaticais, já que era professor 

de Português. E é essa a postura que encontramos em Emília no país da 

gramática, que tanto parece encantar os leitores: Lobato apresenta uma maneira 

mais palatável de se conhecer a Gramática, como lembra ao amigo: sabia o 

conteúdo, mas não conseguia atribuir-lhe as nomenclaturas.  

Wanda Côrtes envia uma segunda carta a Lobato cobrando se o escritor 

já havia conversado com Dona Benta. Vejamos: 

Juiz de Fora, 08/03/1945. 
Sr. Monteiro Lobato 
Recebi hoje a resposta  de minha carta.  
Obrigada por tudo. Quer dizer o Sr. já falou com D. Benta? 
Ela vai ajudar-me? 
Não sei quando será o concurso. 
Talvez seja em junho. 
Eu tinha vontade de ser anjo porque assim não precisaria estudar português, não é 

mesmo? 
Diga a D. Benta que eu cada vez gosto mais dela. [...] 
Termino agradecendo desde já ao Sr. e a D. Benta. 
A amiga 
Wanda Côrtes70 
 

Nessa carta, surge-nos a dúvida sobre o quanto a jovem leitora consegue 

abstrair a realidade da ficção. Wanda estaria apenas tentando convencer o 

escritor a dar-lhe uma aula de gramática ou acreditaria mesmo na existência de, 

talvez, uma pessoa que representaria a personagem Dona Benta? 

Todas as cartas foram coletadas no Arquivo Raul de Andrada e Silva, no 

acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Esse acervo contém um 

dossiê formado por cartas infantis, desenhos, cópias de cartas enviadas por 

Monteiro Lobato aos pais de algumas crianças, cartas de amigos do escritor, 

recortes de artigos de e sobre Monteiro Lobato e retratos de Monteiro Lobato e 

familiares. Esses documentos foram enviados por Monteiro Lobato a sua amiga 

                                                           
70 Arquivo Raul de Andrada e Silva. Dossiê Monteiro Lobato. Série Correspondência Passiva. 

Subsérie: cartas infantis. Período 1944 a 1947.Cx 1-P03-27. 
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Marina de Andrada Procópio de Carvalho, sobrinha de Raul de Andrada e Silva 

e estavam reunidos junto ao arquivo do titular. 
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4 DONA BENTA E AS TIPOLOGIAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA 
 

A presença dos livros no Sítio do Pica-pau Amarelo é um dos elementos 
mais bem elaborados da obra de Monteiro Lobato. Os moradores do Sítio 
convivem de forma positiva com a leitura. Naturalmente, todos gostam de 

ler, respeitam os livros e reconhecem a leitura como parte do cotidiano. 
(Socorro Acioli. Aula de Leitura com Monteiro Lobato, p. 69) 

 

Dona Benta está sempre lendo textos. Essas leituras, sejam literárias, 

sejam científicas, sejam filosóficas ou sejam sobre questões do cotidiano fazem 

dela uma personagem bastante inteligente e capaz de seduzir seus pequenos 

ouvintes com aquilo que lhes conta, ou ainda, lhes ensina. Podemos falar em 

ensino porque ela é considerada, em alguns casos, como uma espécie de 

professora das crianças, em especial nas obras Geografia de Dona Benta 

(1935), História do mundo para as crianças (1933), História das Invenções 

(1935), Serões de Dona Benta (1937) e nas adaptações de textos literários como 

Aventuras de Hans Staden (1927), Peter Pan (1930), Dom Quixote das crianças 

(1936), Histórias de Tia Nastácia (1937) e Fábulas (1943)71. Para Páttaro,  

Dona Benta assemelha-se a uma professora de outra forma e a outro 
tipo de professor: apresentando dados e instigando seus ouvintes a 
refletirem sobre eles. Ela não se preocupa em apresentar dados para 
que sejam memorizados, mas para que provoquem reflexão sobre as 
estruturas sociais, seus valores morais, as implicações do progresso 

etc (PÁTTARO, 2012, p. 82). 
 

Ela é exímia leitora e tem uma capacidade ímpar para recontar e mediar 

histórias, já que ela se coloca entre o texto e o leitor buscando para o último a 

melhor compreensão, mesmo que, para isso, ela tenha de se esforçar para 

esmiuçar os significados de algo pouco compreendido. Faz isso sempre 

pensando na recepção de quem ouve, seus netos junto com seus bonecos 

falantes. Ela pretende que suas crianças (e por que não, também os leitores) 

aprendam coisas e gostem de ler para, futuramente, quando forem mais 

competentes na leitura, busquem os textos originais dos quais ela reconta as 

histórias ou sobre os quais faz comentários críticos. 

Dona Benta, mediadora de leitura é, por isso, uma senhora capaz de se 

inserir, com competência, entre o texto lido (ou contado) e o ouvinte, ajudando-

o a entender as relações entre ambos. Por isso, em seus serões, faz questão de 

                                                           
71 8ª edição, primeira com os comentários de Dona Benta e das crianças. A primeira edição sem 

os comentários é de 1922. 
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que as crianças dialoguem com ela e perguntem sempre que alguma dúvida 

surge. Seu vasto e rico repertório de leitura faz com que ela seja respeitada e 

valorizada, em especial, pelos próprios netos e também pelos moradores do 

sítio, como podemos verificar na citação que segue em que Quindim expressa, 

oralmente, sua admiração pela avó-sábia. Isso ocorre ao final da obra O Poço 

do Visconde, quando Dona Benta, para comemorar o sucesso do Poço Quindim 

nº 1, oferece uma festa ao ar livre e o paquiderme profere as seguintes palavras 

sobre ela: 

[...]Presto muito atenção quando ela fala e nunca percebi em suas 
palavras demonstração de outra coisa que não fosse a mais alta 
sabedoria. 
[...] 
---Sabedoria sim, meus amigos –continuou Quindim—porque Dona 
Benta é uma verdadeira filósofa, não digo como Sócrates, que só 
conheço por ouvir falar, mas como o saudoso Kalavaka, o rinoceronte 
mais sábio da minha tribo lá no Uganda. Eu tenho um meio prático de 
conhecer a verdadeira sabedoria: é medir os resultados que ela dá. A 
sabedoria de Dona Benta deu como resultado final a felicidade 
completa que todos gozamos aqui, vocês homens e nós animais –eu, 
a Mocha, o Burro Falante, os passarinhos aí do mato nunca 
perseguidos por ninguém. Eu, por exemplo, só vim encontrar a 
verdadeira felicidade aqui (LOBATO, 1977d, p. 205).  

 

Podemos admitir, com isso, que a sabedoria de Dona Benta contribui para 

a felicidade de todos no sítio. Sabedoria essa que advém da mulher que busca 

sempre aprender mais lendo tudo que lhe cai nas mãos. Como Dona Benta 

parece ser aficcionada por livros, lembramos a importância da leitura para a 

formação de um mediador. O indivíduo que assim se coloca deve ser, antes de 

tudo, um leitor em potencial que lê simplesmente porque gosta de ler, porque 

sente prazer pelos livros. Deve buscar livros e frequentar bibliotecas, pois tudo 

isso é percebido por seus ouvintes. É assim Dona Benta: leitora incessante e 

dona de importante biblioteca que, aliás, Emília vai invadir em Dom Quixote das 

Crianças. Lá ficamos sabendo das várias estantes de livros, inclusive que na 

parte mais alta ficavam os mais valiosos, como esse da história do Cavalheiro 

da Mancha. Ao longo de toda obra infantil encontramos muitas passagens em 

que Dona Benta está envolvida na busca por novos textos para ler ou envolvida 

em suas leituras. Vejamos algumas passagens representativas disso:  
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Peter Pan 
 

História do Mundo para as 
Crianças 

História do Mundo para as 
Crianças 

“Mas quem era Peter Pan? 
Ninguém sabia, nem a própria 
Dona Benta, a velha mais sabida 
de quantas há” [...] 
Dona Benta calou-se, achando 
que era mesmo uma vergonha 
que o gato Félix soubesse quem 
era Peter Pan e ela não –e 
escreveu a uma livraria de São 
Paulo pedindo que lhe 
mandasse a história do tal Peter 
Pan. Dias depois recebeu um 
lindo livro em inglês, cheio de 
gravuras coloridas, do grande 
escritor inglês J.M.Barrie. O 
título dessa obra era Peter Pan 
and Wendy. [...] 
“Dona Benta leu o livro inteirinho 
e depois disse: ---Pronto, já sei 
quem é o Senhor Peter Pan”. [...] 
Se leu, conte vovó! [...] Andamos 
ansiosos por ouvir a história 
desse famoso menino” 
(LOBATO, 1977i, p. 109). 
 
 

“Dona Benta era uma senhora de 
muita leitura; além de ter uma 
biblioteca de várias centenas de 
volumes, ainda recebia, dum 
livreiro da capital, as novidades 
mais interessantes do 
momento”. 
[...] 
Dona Benta leu o livro [Child´s 
History of the World, de V. M. 
Hillyer] com cara de quem estava 
gostando; depois folheou e releu 
vários volumes da sua biblioteca 
que tratavam de assuntos 
semelhantes e disse consigo: 
“Bela ideia! A história do mundo 
é um verdadeiro romance que 
pode muito bem ser contado às 
crianças. Meninos assim da 
idade de Pedrinho e Narizinho 
estou certa de que hão de gostar 
e aproveitar bastante. [...]  
---Pois é isso, de amanhã em 
diante, todas as noites, teremos 
a história do mundo, desde os 
seus comecinhos até o momento 
atual. (LOBATO, 1977j, p. 45). 
 

“No dia seguinte Dona Benta 
recebeu um pacote de livros 
ingleses, e de noite a lição, muito 
naturalmente, recaiu sobre os 
ingleses” (LOBATO, 1977j, p. 
126). 
[...] 
[Romeu e Julieta] é uma 

tragédia, baseada em assunto 
italiano –a luta entre duas 
famílias importantes. Não há no 
mundo quem não conheça a 
história desses dois namorados 
infelizes. Outro drama famoso é 
Otelo, história de um general 
mouro que era o rei dos 
ciumentos e de tanto ciúme 
matou a sua linda esposa 
Desdêmona. E há Hamlet, que é 
a história dum príncipe 
dinamarquês que vivia indeciso. 
E há o Rei Lear, um velho 
lendário cujas filhas foram 
ingratíssimas. E há o Mercador 
de Veneza, onde aparece o 

terrível usurário Shylock. E há o 
Júlio César, onde se descreve o 
assassínio desse famoso 
romano. Oh, são inúmeras as 
peças de Shakespeare, e todas 
célebres. 
---E quando havemos de lê-las, 
vovó? 
---Quando souberem inglês, 
porque Shakespeare é desses 
que só devem ser lidos no 
original (LOBATO, 1977j, p. 
168). 
 

 

A primeira citação pertence a Peter Pan (1930). Nela temos as crianças 

ávidas por saberem quem é tal personagem literária, já que ninguém sabia, nem 

a própria avó. Qual a solução? Para uma competente mediadora, como ela, 

depois da humildade de admitir o desconhecimento, procurar pela resposta. E é 

o que ela faz. Depois da leitura individual, compartilha-a com as crianças, 

ansiosas por ouvirem a história do famoso menino: “—Viva vovó! –gritaram os 

meninos. ---Viva a história que ela vai contar!” (LOBATO, 1977i, p. 110). Assim 

Dona Benta executa com perfeição os passos de um consciente mediador: não 

sabe, vai em busca de saber e compartilha esse saber com seus ouvintes. 
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A segunda citação, de História do Mundo para as crianças, apresenta a 

avó em sua biblioteca de muitos volumes recebendo diversas novidades do 

livreiro da capital. Resolve ler Child´s History of the World e adaptá-lo para as 

crianças. Para a tarefa, recupera seus conhecimentos advindos de outras obras 

para dar início aos serões sobre a História do Mundo para crianças.  

O terceiro e último excerto também é de História do Mundo para as 

crianças e pertence ao capítulo XLVI, intitulado “Os começos da Inglaterra”. Nele 

vemos o interesse da avó por saber o máximo possível sobre o assunto de que 

ela tratava. Esse conhecimento acaba por ser útil no capítulo LXIV, “A época de 

Isabel”. Pedrinho pergunta à avó se Romeu e Julieta, de Shakespeare, era 

drama ou comédia. A resposta de Dona Benta vai além da pergunta do garoto, 

pois ela acrescenta uma série de outras obras do famoso escritor para que as 

crianças tenham uma ideia de sua real importância e sugere, ainda, a 

necessidade de se ler alguns clássicos da literatura no original, como é, para ela, 

o caso dos textos shakespearianos.  

A partir desses exemplos podemos identificar Dona Benta como 

mediadora de leitura partindo de algumas competências que pudemos identificar 

na leitura de toda a obra infantil de Lobato. Estamos entendendo “competência” 

como “estratégia de leitura” e, para estratégia, adotamos o seguinte pensamento 

de Isabel Solé: “Se considerarmos que as estratégias de leitura são 

procedimentos de ordem elevada que envolvem o cognitivo e o metacognitivo, 

no ensino podem ser tratadas como técnicas precisas ou habilidades 

específicas”72. Assim, Dona Benta parece apta para cumprir sua tarefa de 

mediadora a partir das seguintes competências que elencamos sobre ela: 

a. Tem noção se o que ela conta ou se o que ela medeia atinge seu público 

ouvinte; 

b. Não lê somente para si, mas para compartilhar com o outro; 

c. Busca a melhor entonação de voz para dar vida ao que conta/reconta; 

d. Adapta o vocabulário para atingir seus ouvintes; 

e. Apresenta um vasto repertório de leitura o que lhe dá enorme facilidade 

de lidar com as dúvidas de seus ouvintes; 

                                                           
72 Desenvolver a competência leitora: responsabilidade de todas as áreas. Editora Moderna. 
Disponível em http://pt.slideshare.net/EdModerna/competencia-leitora-pnld, slide 6, acesso em 
15/10/16. 

http://pt.slideshare.net/EdModerna/competencia-leitora-pnld
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f. É sensível quanto a seus objetivos: está sendo ouvida? Compreendida? 

Há gosto por parte dos ouvintes em relação ao que ela reconta, lê, 

medeia ou discute?; 

g. Está sempre atualizada e “antenada” com as novidades de seu tempo; 

h. Se, por acaso, desconhecer algo, tem humildade de reconhecer tal 

situação e procura, rapidamente, resolvê-la indo em busca do 

conhecimento; 

i. É sensível à dificuldade, muitas vezes, do assunto tratado, ou ao volume 

de informações apresentadas e, por isso, divide a mediação de seus 

serões em vário(a)s dias/noites, para não cansar seus ouvintes.; 

j. Aceita a opinião do outro, mostrando que mesmo crianças podem 

contribuir com visão crítica de mundo a partir de seus conhecimentos 

ou as corrige, quando necessário; 

k. Valoriza a liberdade e a liberdade de expressão acima de tudo. 

 

Assim é Dona Benta como mediadora de textos literários ou 

(in)formativos. Na saga infantil, temos a avó nesse papel em várias obras. 

Escolhemos observar como essas competências ocorrem em duas obras 

infantis. 

Uma, a adaptação de um clássico da literatura, Dom Quixote das 

Crianças, e outra, de (in)formação, Geografia de Dona Benta.  

Em princípio, o desejo era utilizar toda a obra infantil de Lobato, a fim de 

pontuarmos todas as competências da avó mediadora de leitura. Entretanto, o 

trabalho resultaria extenso demais e, certamente, não daríamos conta de 

analisar, com a devida atenção, cada obra. Por isso, fizemos o recorte exposto.  

Dom Quixote das Crianças, para nós, é fundamental, já que nele parece 

haver, segundo informa Marisa Lajolo, em “Lobato, um Dom Quixote no caminho 

da leitura”, “um projeto de leitura, de tradução e de adaptação” (2002, p. 97). 

Concordamos com a estudiosa, pois nessa obra Dona Benta explora a história 

do Cavalheiro da Mancha que ela leu na tradução portuguesa, adaptando-a para 

as crianças e, ao mesmo tempo, permitindo que elas comentem, discutam, 

concordem ou discordem do que ouvem. Além disso, Dona Benta parece estar 

também preocupada com o trabalho metalinguístico de adaptação do texto, já 
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que se trata de um clássico da literatura, que deveria ser lido no original, pelas 

crianças, quando se tornarem leitores competentes. 

O que ela faz com a história é apenas uma maneira de despertar nas 

crianças o desejo de um dia mais tarde se encontrarem com o texto cervantino 

numa tradução como a dos viscondes, cujo trabalho linguístico era primoroso. 

Geografia de Dona Benta foi uma escolha bastante pessoal. Nesse texto, 

ao contrário de História do Mundo e História das Invenções, a turma aproveita 

para aprender viajando, ou seja, Dona Benta se utiliza do recurso da viagem, 

mesmo que imaginária, às terras estudadas nos livros para que todos possam 

aprender de forma mais prazerosa e realista. Parece haver, assim, o encontro 

entre a (in)formação e a diversão, o saber e o prazer no sentido de que é possível 

conhecer assuntos mais teóricos e complexos de forma agradável. Percebemos 

que essa obra apresenta um certo “apelo” escolar e, por isso, nela, Dona Benta 

é muito importante como a figura da “professora”, ou ainda, de “comandante” do 

navio “Terror dos Mares” que conduz todos à viagem pelos diferentes 

continentes em busca do conhecimento. 

Todo esse trabalho de estudo das competências foi possível a partir do 

estabelecimento de duas tipologias de mediação de leitura que estabelecemos 

para Dona Benta, a mediadora familiar e a mediadora institucional, 

nomenclaturas que tomamos emprestadas da citação que segue abaixo: 

O adulto, mediador da leitura, encarna o papel do professor, na 
construção da aula; na biblioteca escolar ou pública funde-se com o 
trabalho do bibliotecário; mãe, pai, avó, tia ou irmão maior, incorporam 
em casa essa função, considerada fundamental para a formação das 
crianças, porque é nas relações histórico-culturais que as crianças se 
humanizam. Há, deste modo, duas categorias de educadores adultos 
que atuam como mediadores culturais: os institucionais –professores e 
bibliotecários; e os não institucionais –os familiares (ARENA, 2006, p. 
8). 

 

A partir dessas duas tipologias, pudemos analisar as competências de 

Dona Benta nos textos literários escolhidos. Lembramos ainda que elas não 

aparecem todas em todas as obras. Elas foram elencadas a partir da verificação 

da tipologia que Dona Benta exercia em cada texto e aparecem de maneira 

esparsa neles. Foi importante percebermos a personagem avó atuando, ora 

apenas como avó-mediadora, ora como avó-mediadora-professora para 

podermos compreender melhor a dimensão da capacidade de mediação da 
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personagem nas obras como um todo e nas escolhidas para análise, 

particularmente. 

 
  4.1 A avó como mediadora de leitura em Dom Quixote das Crianças 
 

Dom Quixote das crianças foi publicado por Monteiro Lobato em 1936, 

pela Companhia Editora Nacional. De acordo com Amaya Prado (2008) em “Dom 

Quixote das crianças e de Lobato”, houve uma tiragem de 10.625 exemplares na 

primeira edição e 5.025 na segunda, em 1940. Houve, até hoje, 27 edições. 

Segundo Whitaker Penteado (1997, p. 197), a primeira edição teria contado com 

as antigas ilustrações de Gustave Doré, “mas provavelmente os problemas de 

qualidade de impressão –ou de direitos autorais—fizeram com que fossem, mais 

tarde abandonadas”. A informação de Penteado não nos esclarece quantas 

edições foram editadas com as ilustrações de Doré, o que sabemos é que na 

edição completa, de 1947, o ilustrador já era André Le Blanc.  

Gustave Doré nasceu em 1832, em Estrasburgo, na França e produziu 

ilustrações para obras, em especial, para as consideradas obras-primas; essas 

ilustrações deveriam “falar” junto com o texto, nos informa Ana Beatriz de Araújo 

Linardi73, em artigo sobre Doré e Dali. A autora ainda nos lembra que: 

Doré dominou a arte da gravura popular do século XIX. Seu desenho 
preciso, detalhista e sua grande capacidade de manipular texturas e 
matizes, conseguiu imprimir uma atmosfera quase sobrenatural por 
meio de jogos fascinantes de luz e sombra. [...] A ilustração de Dom 
Quixote para Doré foi um desafio. Para conseguir realizar o que ele 
considerava uma síntese da obra, em 1863 produziu 375 desenhos, 
que se dividem ao longo do livro [...]. Doré transpõe, [...] a quase 
totalidade de informações que o texto fornece na apresentação e 
contextualização do personagem, com uma precisão documental. 
Como o artista almejava realizar uma síntese da obra em imagens, da 
maneira como ele a ilustrou podemos fazer uma leitura somente 
através delas, como se fossem parte de um story-board74 que antecipa 
a filmagem de uma sequência cinematográfica (LINARDI, p. 4). 

 
 

Além disso, Linardi também nos informa que “nenhum outro artista 

imprimiu sua marca em uma personagem literária como Doré ao Dom Quixote” 

(p. 4) e essa “imagem” ficaria consagrada no imaginário popular.  

                                                           
73 Disponivel em http://alb.com.br/arquivo-

morto/edicoes_anteriores/anais16/sem14pdf/sm14ss03_01.pdf, acesso 16/06/2016. 
74 Sucessão de desenhos que sintetizam os planos de uma determinada sequência fílmica (nota 

da autora). 

http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem14pdf/sm14ss03_01.pdf
http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem14pdf/sm14ss03_01.pdf
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Talvez tenha sido o fascínio por uma edição como essa, que reproduzia 

todas as ilustrações de Doré, o motivo que levou a boneca a invadir a biblioteca 

de Dona Benta em busca do livrão. Além disso, podemos acrescentar a grossura 

dos dois volumes da obra e sua localização nas prateleiras mais altas, indício de 

textos raros e importantes, que chamam a atenção da bonequinha de pano, 

interessada por “livros de figuras”. Depois de conseguir com o visconde uma 

alavanca para a retirada dos livros-tijolos, os dois volumes despencam da 

estante sobre o pobre boneco de milho, amassando-o. Emília parece pouco se 

importar com o acidente, restringindo-se a guardar em um vidro apenas o caldo 

da ciência que dele saíra. 

Abre o primeiro volume e já na primeira página incomoda-se com o duplo 

“a” de Saavedra, sobrenome de Cervantes. Corta, com um lápis, um dos “as”. 

Embalada pela beleza das imagens de Doré, Emília começa a folhear a obra. 

Nesse momento, Dona Benta entra na biblioteca e vê a bagunça feita pela 

boneca. Quer explicações. “A culpa é da alavanca”, justifica-se. Resta à Tia 

Nastácia relatar o ocorrido. Nessa mesma noite, depois desse incidente, Dona 

Benta começa a leitura da obra de Cervantes para a garotada. 

Temos aqui, logo na abertura desse livro, uma breve discussão sobre a 

materialidade da obra a partir da curiosidade de Emília. O leitor de Lobato fica 

sabendo que a obra da biblioteca de Dona Benta é muito grande e, por isso, está 

dividida em dois volumes. Também descobre seu famoso ilustrador francês do 

século XIX, Gustave Doré (1832-1883), e saberá que se trata de uma tradução 

portuguesa, feita por dois viscondes, Castilho e Azevedo.  

Em pesquisa feita no Centro de Documentação Alexandre Eulálio 

(CEDAE)/UNICAMP, descobrimos, no Fundo Monteiro Lobato, existente desde 

2000, no item referente a obras que foram doadas pela família e pertenciam à 

biblioteca do autor, encontramos dois volumes de O engenhoso fidalgo Dom 

Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, edição de 1876, 

tradução portuguesa dos viscondes de Castilho e de Azevedo e com os 

desenhos de Gustave Doré. Chamou-nos a atenção a presença dessa obra, em 

dois volumes grossos e em formato grande, tal qual o narrador a menciona no 

livro infantil lobatiano. A título de curiosidade, apresentamos aqui algumas 

imagens desses livros e algumas ilustrações de Doré neles presentes. Tivemos 
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o cuidado de registrar as imagens com uma régua para que o nosso leitor tenha 

noção das dimensões físicas dos volumes. 

 

 

Fig.3: CERVANTES, Miguel de. O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Ilustrações de 
Gustave Doré. Trad. Viscondes De Castilho e Azevedo. Porto: Imprensa da Cia Litteraria, 1876, 

 2 vol. UNICAMP/IEL/CEDAE MLB 800014. 
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Fig.4: CERVANTES, Miguel de. O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Ilustrações de 
Gustave Doré. Trad. Viscondes de Castilho e Azevedo. Porto: Imprensa da Cia Litteraria, 1876, vol 

1, p. folha de rosto e ilustração que a antecede. 

 

 

 

Fig. 5: CERVANTES, Miguel de. O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Ilustrações de 
Gustave Doré. Trad. Viscondes de Castilho e Azevedo. Porto: Imprensa da Cia Litteraria, 1876, vol 

1, ilustração entre as páginas 110 e 111 e ilustração entre as páginas 222 e 223. 
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Fig. 6: CERVANTES, Miguel de. O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Ilustrações de 
Gustave Doré. Trad. Viscondes de Castilho e Azevedo. Porto: Imprensa da Cia Litteraria, 1876, 2 

vol., UNICAMP/IEL/CEDAE MLB 800014. 

 

A tradução desses dois volumes que pertenceram a Monteiro Lobato foi 

feita pelos Viscondes de Castilho e Azevedo, como a que Dona Benta faz 

referência também em Dom Quixote das Crianças. Na obra, pertencente à 

biblioteca lobatiana, temos ainda um prefácio feito pelo escritor, romancista e 

poeta português, Pinheiro Chagas. Segundo Silvia Cobelo (2010), que estudou 

os tradutores de Dom Quixote no Brasil, essa é a primeira tradução assinada em 

português da obra cervantina e a que tem mais publicações, até hoje, em língua 

portuguesa. Ficou conhecida da forma que é nomeada por Dona Benta, a 

tradução “dos Viscondes”, mas, segundo a estudiosa, inicia talvez “uma tradição 

de injustiças editoriais e omissões de créditos autorais nas traduções do Quixote, 

algo que perdura nas edições publicadas da obra até hoje” (COBELO, 2010, p. 

8). 

A referência diz respeito, possivelmente, à tradução de Pinheiro Chagas, 

que não é citado como tradutor, mas que teria feito, segundo Cobelo (2010), a 

tradução de praticamente todo o segundo volume em virtude da morte dos 

viscondes e, sequer, é lembrado no prefácio que também fez à obra, mas que 

poucas vezes é reproduzido nas edições. Por sua vez, o visconde de Castilho, 

Antônio Feliciano de Castilho (1800-1875), foi o primeiro a traduzir o texto. Cego 

aos seis anos, fica-nos a impressão de que fez um trabalho de Hércules para 
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conseguir executar parte da tradução numa época em que não havia qualquer 

recurso para deficientes. Sua morte ocorreu em 1875, um ano antes de finalizado 

o trabalho de tradução. Assim o primeiro volume seria terminado pelo Visconde 

de Azevedo. 

Francisco Lopes de Azevedo Velho de Fonseca Barbosa Pinheiro Pereira 

e Sá Coelho (1809-1876), nos informa ainda Cobelo (2010), foi quem assumiu a 

tradução do Quixote após a morte do visconde de Castilho e teria, 

provavelmente, terminado a tradução do primeiro volume do texto cervantino, já 

que também viria a falecer no ano seguinte (à morte de Azevedo), 1876, quando 

o primeiro livro fora lançado. O terceiro e último tradutor teria sido, conforme nos 

informa Cobelo (2010), citando Maria Fernanda de Abreu (1994), Manuel 

Pinheiro Chagas (1842-1895), jornalista e escritor, que também fizera o prefácio 

existente na edição da biblioteca lobatiana que, segundo Cobelo (2010), tem sido 

negligenciado em várias reedições.  

Há também certa curiosidade apontada pela estudiosa de que essa 

tradução portuguesa foi publicada no Brasil em 1942/4375 e muitas editoras 

preferiam essa a uma feita por tradutores brasileiros, talvez porque não fosse 

necessário pagar os direitos autorais. Enfim, fica aqui justificada a importância 

atribuída a essa obra por Dona Benta no texto infantil lobatiano: trata-se, de fato, 

de um texto primoroso e que deveria ser respeitado. 

Dona Benta repreende Emília por ter rasurado obra rara, que deve ser, no 

mínimo, respeitada por sua importância e tradição. Entretanto, a repreensão é 

educadora e busca ensinar a boneca a respeitar o texto clássico e raro. 

[...] -Quem riscou o segundo a de Saavedra? 
-Fui eu –disse Emília. 
-Por quê? 
-Porque sou inimiga pessoal da tal ortografia velha coroca que 
complica a vida da gente com coisas inúteis. Se um a diz tudo, para 
que dois? 
-Mas você devia respeitar esta edição, que é rara e preciosa. Tenha lá 
as ideias que quiser, mas acate a propriedade alheia. Esta edição foi 
feita em Portugal há muitos anos. Nela aparece a obra de Cervantes 
traduzida pelo famoso Visconde de Castilho e pelo Visconde de 
Azevedo (LOBATO, 1957, p. 15). 
 

Ainda sobre a materialidade, no início do segundo capítulo há um aviso 

ao leitor sobre a necessidade de se ter uma “armação de tábuas”, feita por 

                                                           
75 A edição de Monteiro Lobato é portuguesa. 
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Pedrinho, para Dona Benta apoiar o livro enquanto conta a história. Mas conta 

qual história e como conta? Essas questões passam a nos interessar agora. 

Dom Quixote das Crianças já não é Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. 

Lobato parece ter se interessado muito, ao longo de sua vida de escritor, por 

tradução de textos para seus pequenos leitores. Além de ganhar dinheiro com 

essas traduções e viver disso, ele tentava traduzir e adaptar o texto ao gosto e 

sabor da realidade do pequeno leitor brasileiro. Lobato fala sobre tradução 

também com o amigo Rangel, em carta de 11/01/1925. Nela, lembra que havia 

bastantes textos a serem traduzidos e explica como deveria ser a linguagem 

desse trabalho ao amigo. Ele pretendia refazer traduções portuguesas e também 

muitas expedidas pela Casa Francesa Garnier, que, para ele, não facilitavam na 

linguagem para o pequeno leitor brasileiro. Além disso, também queria investir 

em traduções de textos, em especial, em inglês. Vejamos em carta a Rangel de 

11/01/1925:  

Traduzirás uns três, à escolha, e mos mandarás com o original; quero 
aproveitar as gravuras. Estilo água do pote, hein? E ficas com liberdade 
de melhorar o original onde entenderes. O Dom Quixote é para ver se 
vale a pena traduzir. [...] Lembra-te que os leitores vão ser todos os 
Nelos deste país e escreve como se estivesse escrevendo para o teu. 
Estou a examinar os Contos de Grimm dados pelo Garnier. Pobres 
crianças brasileiras! Que traduções galegais! Temos de refazer tudo 
isso –abrasileirar a linguagem (LOBATO, 1956b, p. 275)76. 

 

Como editor, contribuiu para dessacralizar o livro numa época em que isso 

ainda incomodava a maioria dos escritores e continua incomodando, até os dias 

atuais, já que uma parte da crítica literária ainda vê o bom escritor como aquele 

que não escreve para vender, mas para ser imortalizado. Em carta a Rangel, de 

17/01/1920, vemos o que o editor-Lobato pensa a esse respeito: “Tens toda e 

não tens nenhuma razão. Tens-na no meu caso: não sou literato, não pretendo 

ser, não aspiro a louros acadêmicos, glórias, bobagens. Faço livros e vendo-os 

porque há mercado para a mercadoria” (LOBATO, 1956b, 211). Embora possa 

parecer uma maneira bastante fria de encarar a profissão de editor e escritor, 

Lobato não abria mão da qualidade de seu texto, como veremos nos excertos 

abaixo de cartas a Rangel, cujo assunto versa ainda também sobre tradução.  

A primeira aparição do desejo de traduzir Cervantes ocorre em carta de 

1921. Nela insiste que o amigo continue traduzindo contos de Shakespeare “em 

                                                           
76 Edgard Cavalheiro fala em 82 obras traduzidas por Lobato, no livro Monteiro Lobato: vida e 

obra. 
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linguagem bem simples, sempre na ordem direta e com toda a liberdade” 

(LOBATO, 1956b, p. 232). Ao final, lembra: “Quanto ao D. Quixote, vou ver se 

acho a edição de Jansen”. Ainda em 1921, quando começa a traduzir vários 

clássicos para crianças, comenta com Rangel (17/06/1921) que precisa de ajuda 

para as traduções e quer “reescrever [tudo] em língua desliteraturizada, [...]com 

mais leveza e graça de língua” (LOBATO, 1956b, p. 233). 

Em 16/06/1934, temos comentário sobre seu prazer por traduzir:  

Gosto imenso de traduzir certos autores. É uma viagem por um estilo. 
E traduzir Kipling, então? Que esporte! Que alpinismo! Que delícia 
remodelar uma obra d´arte em outra língua! Estou agora a concluir um 
Jack London, que alguém daqui traduziu massacradamente. Adoro 
London com suas neves do Alaska, com o seu Klondike, com os seus 
maravilhosos cães de trenó (LOBATO, 1956b, pp. 327-328). 

 

Esse desejo por traduzir excluindo as literatices e valendo-se de uma 

linguagem “água de pote” (11/01/1925) faz com que suas traduções se tornem, 

praticamente, adaptações, já que acabam por ganhar um estilo quase 

“brasileiro”. Dom Quixote das crianças passa a ser a tradução adaptada por 

Dona Benta (Lobato) para seus ouvintes que, ao participarem da história, com 

dúvidas, perguntas e críticas, contribuem para o surgimento de uma nova obra, 

no caso, para as crianças. Não temos mais apenas a história de Dom Quixote, 

mas sim a história das crianças do sítio que escutam a história de Dom Quixote 

contada e mediada por Dona Benta e opinam sobre ela.  

Assim, poderíamos pensar que o espaço de todas as aventuras do 

Cavalheiro da Mancha se amplia para o espaço do Sítio do Picapau Amarelo e 

ambos se firmam em constante diálogo (JUSTO, 2006, p. 40). Essa é uma 

diferença bastante significativa entre os outros textos de Lobato que também são 

traduções, mas sem a presença da turma do sítio. Lembramos que isso também 

ocorre em Peter Pan, conforme recorda Adriana Silene Vieira em sua dissertação 

de mestrado (1998) intitulada Um inglês no sítio de Dona Benta: estudo da 

apropriação de Peter Pan na obra infantil lobatiana. Tanto em Peter Pan como 

em Dom Quixote das crianças a presença de Dona Benta se faz primordial. É 

ela quem executa o papel de mediação entre o texto literário e seus ouvintes. 

Lembrando aqui a tríade de Antônio Candido, autor, obra, público, poderíamos 

assim pensar em relação a Dom Quixote das Crianças: 

                

 



131 
 

 

 

 

 

Na primeira edição de Dom Quixote das Crianças, de 1936, da Companhia 

Editora Nacional, temos um subtítulo acrescentado à obra: “Contado por Dona 

Benta”. Na edição de 1947, editada pela Editora Brasiliense, continuamos com 

o subtítulo e ele reaparece dez anos depois, em 1957, pela mesma editora 

(imaginamos que nesse intervalo ele continuou a existir nas reedições). Mas em 

1977, já não temos mais o subtítulo. Procuramos encontrar edições nesse 

intervalo de 1957 a 1977 para procurar entender quando o subtítulo desaparece, 

mas não encontramos nenhuma. Apenas vimos edições posteriores a 1977 e 

nelas não mais temos o subtítulo, nem mesmo na edição comemorativa do 

centenário de nascimento de Lobato, em 1982. Acreditamos que em virtude de 

o título já sugerir uma adaptação, o subtítulo tenha sido excluído pela editora 

Brasiliense. 

Assim temos o Dom Quixote, texto de Cervantes, traduzido para o 

português de Portugal pelos viscondes, que, por sua vez, é traduzido por Lobato, 

transformando-se no texto Dom Quixote das Crianças, cuja adaptação é feita 

através da contação da história por Dona Benta (Lobato) do cavalheiro da 

Mancha para seus netos. Ela é a conhecedora do texto cervantino e a 

responsável por levar a obra literária, oralmente, até as crianças do Sítio. 

DONA BENTA 

(espécie de 
"autora"/coautora do texto 

de Lobato)

PÚBLICO

(Crianças do Sítio/leitores 
mirins)

OBRA

Dom Quixote, 
contado/mediado por Bona 

Benta
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Dom Quixote das crianças é considerada uma obra, segundo Penteado 

(1997), de adaptação literária, ao lado de Fábulas (1922), Aventuras de Hans 

Staden (1927), Peter Pan (1930) e Histórias de Tia Nastácia (1937). Em todas 

essas obras, mesmo na última, cujo título acentua a presença da personagem 

narradora, Dona Benta tem uma importância singular. É ela sempre quem faz a 

mediação dos textos de literatura para os ouvintes, a turma do Sítio.  

Parece ser, todavia, em Dom Quixote das crianças, que encontramos o 

processo de mediação ocorrendo em sua plenitude. É nessa obra que 

acreditamos existir o projeto de leitura de Lobato com suas adaptações de textos 

literários: formar leitores críticos capazes de lerem os clássicos da literatura no 

futuro, caso se tornem leitores competentes. Fica assim sugerida também a 

questão sobre se é bom ou não apresentar os clássicos da literatura às crianças. 

Para Lobato, parece-nos que sim, mas numa linguagem que lhes seja palatável 

e digerível, que lhes propicie gosto, prazer e curiosidade para chegar, finalmente, 

ao texto original.  

Dona Benta, dessa forma, não desqualifica o original, pelo contrário, seu 

trabalho de mediação e adaptação das aventuras do Cavalheiro da Mancha e 

seu escudeiro contribuem para que a linguagem do texto por ela oferecido atinja 

seu público ouvinte e lhes desperte o desejo por conhecer o clássico de 

Cervantes. 

Nesse “projeto de leitura”, Dona Benta tem papel fundamental. Temos de 

lembrar aqui que ela é uma personagem de seu tempo, ligada, inclusive, às 

situações corriqueiras vividas na década de 30 do século XX, no Brasil, como a 

presença, ainda, de avós contadoras de histórias nas famílias brasileiras. Hoje é 

possível que as avós contemporâneas não sejam mais repositórios vivos de 

experiências literárias como era Dona Benta. Mesmo assim, é possível ainda nos 

espelharmos nela como uma personagem exemplar de contação e mediação de 

leitura. Lembramos aqui trecho de texto de Alice Áurea Penteado Martha em 

“Dona Benta, contadeira de histórias”: 

Essa figura encarna o contador ideal, não só em função da ligação 
afetiva de cada leitor com sua infância, mas, principalmente, pelos 
recursos que emprega, como personagem, para amarrar seus 
ouvintes. Já no primeiro livro, fica patente sua competência como 
contadora de histórias, quando, ao ler a narrativa de Pinocchio, 
“traduzia aquele português de defunto em língua do Brasil” e inventava 
vozes para as personagens, como a do boneco de Gepetto, que 
parecia voz de “taquara rachada” (MARTHA, 2004, p. 24). 
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Ainda nesse texto, Alice Martha lembra Dona Benta como professora e 

como avó. Acredita que tal classificação não seja exatamente a melhor, “dado o 

caráter dinâmico dos textos de Lobato”, mas assinala que, no primeiro caso, 

prevaleceria um certo caráter pedagógico, enquanto que, no segundo, o caráter 

literário das suas contações. Para Martha, como professora, a postura de Dona 

Benta: 

é, inegavelmente, pedagógica, transmitindo conhecimentos de 
Geografia, História, Física, Astronomia e cultura geral; como avó, 
privilegia o contar fantasioso e lúdico, sem preocupação didática, 
transportando, muitas vezes, o mundo do faz-de-conta para o Sítio do 
Picapau Amarelo. Sem embaraço, transita com naturalidade entre o 
real e a fantasia, desempenhando a contento a duplicidade de suas 
funções (MARTHA, 2004, p. 24). 

 

Acreditamos que, embora relativamente simples, essa é uma 

classificação que dá conta da personagem Dona Benta de forma bastante eficaz.  

Escolhemos um excerto de História das Invenções (1935) e outro de Peter Pan 

(1930) para compreendermos melhor como ela medeia situações de 

aprendizagem, na primeira, e de puro prazer por ouvir, na segunda.  

Em História das Invenções, Dona Benta elege partes do corpo como 

mãos, pés, boca, nariz, ouvido e olho para explicar às crianças como se deram 

as invenções a partir das habilidades desses órgãos humanos. Vejamos como 

as crianças acompanham a explicação do uso das mãos e como Pedrinho 

contribui, inclusive, com seu ponto de vista. 
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História das Invenções 

 
Peter Pan 

Ontem, vimos-continuou Dona Benta-várias 
invenções que aumentam o poder da mão do 
homem. Falamos da draga, engenhoso meio 
de levar a mão do homem ao fundo das 
águas. Falamos do guindaste, meio de dar à 
mão força capaz de erguer até locomotivas. 
Vimos as armas, meios de fazer as mãos 
alcançarem o inimigo ou a caça ao longe. 
Hoje vamos ver outras maravilhas que saíram 
do precioso membro desenvolvido na 
extremidade do braço do homem. 
-Realmente, vovó-disse Pedrinho. –Esta noite 
perdi o sono e estive pensando em várias 
mãozices. Quando a gente quer apanhar lá do 
alto, pega duma vara e aumenta o alcance da 
mão. Para tomar banho, para coçar as costas, 
para arrancar espinhos, para fazer um 
desenho...[...] 
-E ainda há mais coisas que saíram das mãos 
–disse Dona Benta. –Pensem nisto: quando 
vocês querem beber água duma fonte, que 
fazem? 
-Apanhamos a água na cova da mão. 
-E se querem juntar areia ou tirar um bocado 
de arroz do saco? 
-A mesma coisa. [...] 
-Ora, a vasilha não passa da evolução da mão 
em forma de cuia... 
-Está aí uma coisa que eu nunca seria capaz 
de imaginar –observou Narizinho, olhando 
para as suas mãos postas em forma de cuia. 
(LOBATO, 1977r, p. 220) 

Mas quem era Peter Pan? Ninguém sabia, 
nem a própria Dona Benta, a velha mais 
sabida de quantas há. [...] 
-Pois se não sabe trate de saber! –gritou 
Emília para Dona Benta. Nós não podemos 
ficar assim na ignorância. Onde já se viu uma 
velha de óculos de ouro ignorar o que um gao 
sabe? 
[...]Dona Benta leu o livro inteirinho e depois 
disse: 
-Pronto! Já sei quem é o senhor Peter Pan, e 
sei melhor que o gato Félix, pois duvido que 
ele tenha lido este livro. [...] 
-Muito bem –disse Dona Benta. Como hoje já 
é muito tarde, começarei a história amanhã, 
às sete horas. Fiquem todos avisados. 
No dia seguinte, de tardinha, a curiosidade 
dos meninos começou a crescer. [...] 
-Viva vovó! –gritaram os meninos. 
-Viva a história que ela vai contar! –berrou 
Emília. (LOBATO, 1959, pp. 8-9) 

 

Vemos nesses dois exemplos como a avó Benta se comporta como 

mediadora em textos que sugerem aprendizagem e puro divertimento. Em 

História das Invenções, as crianças comentam o que aprendem e contribuem, 

inclusive, com o que sabem sobre o assunto. Por sua vez, em Peter Pan, paira 

o desejo voluntário de saber sobre a história do menino que não queria crescer. 

Ouvir a história que a avó vai contar se transforma em entusiasmo e deleite. 

Nas obras de adaptação literária ela busca apresentar o texto clássico de 

literatura infantojuvenil, como é o caso de Peter Pan, das fábulas ou das histórias 

de folclore de Tia Nastácia, ou de literatura adulta, como é o caso de Hans 

Staden e de Dom Quixote. Assim, Dona Benta/Lobato trataria do “útil” e do “belo”, 

conforme nos lembra Adriana Silene Vieira, em sua dissertação de mestrado 

sobre Peter Pan, adaptação de Lobato: 

Sendo assim, podemos concluir que seu objetivo principal [de Lobato] 
seria divertir e, em segundo lugar educar, mas educar para a plena 
liberdade e o livre arbítrio. Em sua obra infantil, sempre que as 
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personagens do Sítio são colocadas na posição de leitoras, não 
apenas recebem as histórias, mas discutem-nas, dialogando e 
questionando, às vezes concordando, outras discordando das 
mesmas. Dessa maneira, observa-se que a obra infantil lobatiana 
busca levar seu leitor a deleitar-se e ao mesmo tempo tornar-se mais 
crítico em relação àquilo que recebe: trata-se, pois, de uma poética da 
leitura, que, não obstante sua modernidade não está tão distante da 
concepção horaciana de arte, que deveria ser ao mesmo tempo “útil” e 
“bela”.(VIEIRA, 1998, p. 34). 

 

Como mediadora de leitura, pois, estabelecemos estas duas tipologias 

para a personagem: Dona Benta-avó-mediadora, uma mediadora “familiar”/ leiga 

e Dona Benta-professora-mediadora, uma mediadora “profissional”/ institucional 

e buscaremos mostrar como elas se realizam nas duas obras escolhidas. 

Utilizamos aqui Dom Quixote das crianças, mas poderíamos pensar nas 

outras obras de adaptação anteriormente assinaladas e encontrar a avó-

mediadora lá também. Ao iniciar a adaptação/reconto de Dom Quixote, ela se 

coloca entre as crianças e a obra já traduzida pelos viscondes e faz o papel de 

mediadora do texto clássico. Surge assim, um novo texto a partir de algumas 

características dela nesse papel que aqui elencamos e exemplificamos: 

a) Dona Benta prepara a leitura: ela escolhe o lugar, o melhor espaço 

para a contação; marca, inclusive, horário para que haja início e fim 

do serão. Ela sabe que o texto tem de ser dosado para ser 

compreendido, não pode ser inserido em “doses cavalares”, mas aos 

poucos, com tempo para perguntas, respostas e discussão. Ela 

também recupera a ideia no serão do círculo de leitura, todos se 

sentam ao redor dela para ouvir a história. 

Além disso, a sua postura é de contadora de história, da mulher que 

sabe escolher os exatos momentos para falar, para ouvir e para 

interromper a história a fim de manter o desejo pela continuação do 

texto no dia seguinte. Ela também permite às crianças que 

interrompam sua narração para esclarecer as dúvidas que pairam em 

virtude de se tratar de história do século XVII, distante da realidade 

delas, crianças do início do século XX. 
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Dom Quixote das Crianças 

 
Dom Quixote das Crianças 

 
Dom Quixote das Crianças 

[...]Dona Benta, na noite 
desse mesmo dia, começou a 
ler para os meninos a história 
do engenhoso fidalgo da 
Mancha. Como fosse livro 
grande demais, um 
verdadeiro trambolho, aí do 
peso de uma arroba, 
Pedrinho teve de fazer uma 
armação de tábuas que 
servisse de suporte. Diante 
daquela imensidade sentou-
se Dona Benta, com a 
criançada em redor 
(LOBATO, 1957, p. 15). 

Dona Benta parou nesse 
ponto porque já era tarde –
nove horas, hora de cama. 
Os meninos foram dormir e 
sonharam com as aventuras 
narradas (LOBATO, 1957, p. 
46). 

 

-Para que a lança e o 
escudo? -quis saber Emília. 
[...] -Por que se chamavam 
assim? -quis saber a menina. 
[...] -Que Babieca é esse, 
vovó? -indagou a menina. 
[...] -Que é viseira? -
perguntou Narizinho. 
[...] -Que é alcáçar, vovó? -
interrompeu Narizinho. 
(LOBATO, 1957, pp. 
17,18,19, 24). 

 

 

b) Dona Benta procura estimular a leitura do texto escrito no seu 

processo de reconto do clássico e isso faz com que Pedrinho, por 

exemplo, se recorde de ter lido a História dos 12 Pares de França. 

Nesse processo, ela também se preocupa em referenciar outras obras 

clássicas que devem ser conhecidas e lidas em determinado 

momento da vida. 

Dona Benta, no primeiro exemplo abaixo, anuncia que algum tempo 

mais tarde, todos lerão juntos outras histórias de cavalheiros 

andantes. É como se ela pensasse num projeto de leitura de clássicos 

da literatura com as crianças, talvez como Lobato também pensou 

quando iniciou o processo de tradução e adaptação de muitos desses 

clássicos para os jovens leitores. Também temos o exemplo de leitura 

de Pedrinho, que já havia lido a história dos Doze Pares de França, o 

que sugere que o processo de mediação de Dona Benta já surte efeito 

ao menos no neto. No segundo exemplo, vemos Dona Benta 

materializando um dos possíveis clássicos a serem lidos: Orlando 

Furioso, de Ariosto. 

Vale lembrar aqui que Lobato parecia ter um projeto de tradução e 

adaptação dessa obra. No Cedae, na biblioteca que pertenceu a 

Lobato, também encontramos um volume como o de Dom Quixote, de 

Orlando Furioso. A obra, também de grandes dimensões e ilustrada 

por Gustave Doré, foi traduzida para o português por Xavier da 

Cunha. Lobato fez anotações e iniciou o que parece ser uma 
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adaptação no próprio livro, mas tudo leva a crer que sua morte não 

permitiu o fim da empreitada. O estudioso André Garcia, em 2010, 

defendeu dissertação de mestrado intitulada Orlando Furioso de 

Lobato: uma obra inconclusa77, sobre o possível desejo do escritor 

adaptar a obra para o público infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
77 Segundo o autor da dissertação, Orlando Furioso é um livro que exige as duas mãos para 

segurá-lo e não pode ser lido à altura dos olhos, de forma vertical. Parece-nos haver 
bastante semelhança com o Dom Quixote, já que as dimensões são semelhantes e, no 
Quixote lobatiano, Pedrinho teve de confeccionar um suporte de tábuas para que Dona 
Benta pudesse apoiar o livrão. A seguir, imagem do volume de Orlando Furioso, existente 
no CEDAE: 

 
Fig. 7: ARIOSTO. Orlando Furioso. Ilust. De Gustave Doré. 
Trad. Xavier da Cunha. Lisboa: Companhia Nacional 
Editora, 1895. UNICAMP/IEL/CEDAE MLB 4100049 
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Dom Quixote das Crianças 

 
Dom Quixote das Crianças 

-Isto é para equilibrar outras histórias de 
cavaleiros andantes –explicou Dona Benta, 
nas quais os heróis venciam sempre. 
Havemos mais tarde de ler algumas. 
-Como a dos Doze Pares de França –
observou Pedrinho. Aquilo é que é dar 
pancada. O senhor Roldão, e o senhor 
Oliveiros, por exemplo, enfrentavam exércitos 
de 300 mil mouros e derrotavam-nos. Roldão 
tinha a célebre espada durindana, ótima para 
abrir mouros de alto a baixo. Eu quando leio 
a história dos Doze Pares de França fico de 
cabeça quente... (LOBATO, 1957, p. 91). 
 

-Isso mesmo –confirmou Dona Benta. Eram 
os cavaleiros andantes. Depois de lermos o 
D. QUIXOTE havemos de procurar o 
ORLANDO FURIOSO, do célebre poeta 
italiano Ariosto –e vocês vão ver que coisa 
tremenda eram os tais cavaleiros andantes 
(LOBATO, 1957, p. 18). 
 

 

 

c) Como mediadora eficaz que é, Dona Benta procura usar recursos 

para interagir com seus ouvintes e, com isso, conquistá-los. Um 

desses recursos evidentes na narrativa é a forma de contar, ou como 

gostam as crianças, a “boa forma” de ela contar ou ler. Como a 

linguagem da obra que Dona Benta adapta é o português do século 

XIX, a avó resolve deixá-la de lado para não perder o público ouvinte 

e, como já aparece em Reinações, em 1931:  

 

 
Reinações de Narizinho 

 
-Leia da sua moda vovó! –pediu Narizinho. 
A moda de Dona Benta ler era boa. Lia “diferente” dos livros. Como quase todos os livros para 
crianças que há no Brasil são muito sem graça, cheios dos termos do tempo da onça ou só 
usados em Portugal, a boa velha lia traduzindo aquele português de defunto em língua do 
Brasil de hoje. Onde estava por exemplo “lume”, lia “fogo”; onde estava “lareira” lia “varanda”. 
E sempre que dava com um “botou-o” ou “comeu-o”, lia “botou ele”, “comeu ele” – e ficava o 
dobro mais interessante (LOBATO, 1977c, p. 102). 
 

 
  

Esse parece ser o estilo “água de pote” a que Lobato faz referência               

em carta de 11/01/1925 a Rangel, quando trata com o amigo sobre a 

possibilidade de que ele, Rangel, traduzisse alguns cantos de peças 

de Shakespeare a partir dos quais pretendia fazer “livrinho para 

meninos” (LOBATO, 1956b, p. 276). 

A seguir, três exemplos dessa competência de Dona Benta. No 

primeiro, vemos as reclamações de Emília quanto à “perfeição de 
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língua” da linguagem do Quixote traduzido pelos viscondes à qual ela 

finaliza chamando de “viscondadas” e que ela abomina. No segundo 

e no terceiro excertos temos a avó exercitando sua sensibilidade 

leitora: conscientiza as crianças quanto ao valor que deve se dar à 

linguagem da tradução dos viscondes, mas admite que ela contará, “à 

moda dela”, em vez de ler o texto cervantino. Assim ela conquista os 

ouvintes em vez de perdê-los, caso continuasse a leitura da tradução 

portuguesa. 

 

Dom Quixote das Crianças Dom Quixote das Crianças 
 

Dom Quixote das Crianças 

E Dona Benta começou a ler: 
-“Num lugar da Mancha, de 
cujo nome não quero 
lembrar-me, vivia não há 
muito, um fidalgo dos de 
lança em cabido, adarga 
antiga e galgo corredor”-Ché! 
–exclamou Emília. Se o livro 
inteiro é nessa perfeição de 
língua, até logo. Vou brincar 
de esconder com o Quindim. 
Lança em cabido, adarga 
antiga, galgo corredor...Não 
entendo essas viscondadas, 
não... (LOBATO, 1957, p.16) 
 

---Meus filhos –disse Dona 
Benta –esta obra está escrita 
em alto estilo, rico de todas 
as perfeições e sutilezas de 
forma, razão pela qual se 
tornou clássica. Mas como 
você ainda não têm a 
necessária cultura para 
compreender as belezas da 
forma literária, em vez de ler 
vou contar a história com 
palavras minhas. 
-Isso –berrou Emília. Com 
palavras suas e de tia 
Nastácia e minhas também –
e de Narizinho –e de 
Pedrinho –e de Rabicó. Os 
viscondes que falem 
arrevesado lá entre eles. Nós 
que não somos viscondes 
nem viscondessas, 
queremos estilo clara de ovo, 
bem transparentinho, que 
não dê trabalho para ser 
entendido. Comece. 
(LOBATO, 1957, p. 17) 
 

E Dona Benta começou, da 
moda dela: 
-Em certa aldeia da Mancha 
(que é um pedaço da 
Espanha), vivia um fidalgo aí 
duns cinquenta anos, dos que 
têm lança atrás da porta, 
adarga antiga, isto é, escudo 
de ouro, e cachorro magro no 
quintal –cachorro de caça. 
(LOBATO, 1957, p. 17) 
 

 

 

d) Outro recurso é o de selecionar as partes que vai contar. Ela reconta 

o texto clássico e escolhe os episódios que parecem ser mais 

significativos para seus ouvintes, como os que envolvem mais ação e 

imaginação, por isso, lúdicos, a fim de ganhar a atenção deles já que 

se trata apenas de fazer uma introdução das aventuras do cavaleiro 

Dom Quixote. Esses episódios fazem com que as crianças se 

envolvam com a história e até confundam fantasia com a realidade. 
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De acordo com Maria Augusta da Costa Vieira em “Dom Quixote no 

sítio do Picapau Amarelo”:  

Do ponto de vista da ação, ocorrem algumas interferências dos 
episódios quixotescos no contexto dos personagens ouvintes. O 
bálsamo de Ferrabrás, por exemplo, acaba inspirando Dona Benta e 
Emília no renascimento do boneco feito de espiga de milho –o 
Visconde de Sabugosa. Pedrinho conta que quando ouviu as histórias 
de Carlos Magno e Os Doze Pares de França encarnou o personagem 
Roldão: lutou contra 300 mil mouros, quando na verdade derrubava 
inúmeros pés de milho. Emília, por sua vez, encarna num delírio o 
heroísmo de Dom Quixote em luta contra os encantadores e além disso 
incorpora o Rabicó que se converte em Rocinante e o Visconde de 
Sabugosa que passa a ser o escudeiro (VIEIRA, 1995, p. 639) 

 

Temos como episódios voltados à ação e à imaginação o do                   

crudelíssimo patrão que bate no empregado André e cuja ação 

desperta revolta em Narizinho, Pedrinho e Emília. A cena chegou 

mesmo a despertar sonhos nas crianças que os revelaram no outro 

dia e elegeram o de Emília como o melhor. Outro episódio também 

bastante imaginativo é o que Dom Quixote liberta criminosos, os 

galeotes, e depois se arrepende, ficando quinze dias a se penitenciar 

de suas loucuras. Isso desperta em Emília o desejo de ser tão louca 

quanto o herói da Mancha, “louca varrida”, como ela se autodenomina. 

Vejamos esses exemplos: 
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Dom Quixote das 
Crianças 

Dom Quixote das 
Crianças 

Dom Quixote das 
Crianças 

Dom Quixote das 
Crianças 

-Ótimo! –exclamou o 
patrão; mas para 
aumentarmos a 
paga, acho bom 
aumentarmos a 
dívida. Disse e 
nhoque! agarrou o 
menino, amarrou-o 
novamente à árvore e 
lepte! lepte! deu-lhe 
tal surra que o deixou 
recoberto de 
vergões. Por fim, 
desatou-o entre 
gargalhadas: -Vai 
agora atrás do tal 
defensor dos 
inocentes e pede-lhe 
que te cure o lombo. 
Ah! Ah! Ah!... 
-E o menino foi? –
indagou Narizinho, 
danada com a 
brutalidade do 
homem. 
-Ir como? O 
coitadinho estava 
que nem podia 
consigo e D. Quixote 
já havia dobrado a 
curva da estrada, 
muito contente 
consigo mesmo do 
ato de justiça que 
praticara. 
-Pois eu ia –disse 
Pedrinho. Fugia e 
saía pelo mundo até 
encontrar de novo D. 
Quixote e trazê-lo 
para rachar o 
brutamontes de alto a 
baixo com a lança. 
-Com a espada –
emendou Emília. 
Lança é só para 
espetar (LOBATO, 
1957, p. 34) 

 

Dona Benta parou 
nesse ponto porque 
já era tarde –nove 
horas. Os meninos 
foram dormir e 
sonharam com as 
aventuras narradas. 
O melhor sonho foi o 
da Emília, que ela 
contou no dia 
seguinte. 
-Ah, vocês nem 
calculam a sova que 
eu dei no tal malvado 
patrão de André! Ele 
apareceu por aqui 
com aquela cara 
lavada de sem-
vergonha. (LOBATO, 
1957, p. 46) 

 

O aspecto agreste 
daqueles sítios 
agradou sumamente 
D. Quixote. Parecia-
lhe em extremo 
apropriado para 
aventuras. À sua 
memória acudiram 
mil casos 
acontecidos em sítios 
ermos assim. Súbito, 
veio-lhe uma ideia. 
-Sancho, Sancho –
disse ele –cometi um 
grande erro 
libertando os 
galeotes. 
-Agora é que V. S. 
percebeu isso? 
-Mas tu ignoras, 
Sancho, que quando 
um cavalheiro cai 
numa falta dessas 
tem de penitenciar-
se. Assim fez o 
famosíssimo Amadis 
de Gaula, a suprema 
flor da cavalaria 
andante. A fim de 
castigar-se dum erro 
cometido, retirou-se 
para um deserto 
como este e tomou o 
nome significativo de 
Tenebroso. Pois vou 
imitá-lo. Ficarei por 
aqui fingindo-me de 
insensato, de 
desesperado, de 
louco furioso até que 
expie cabalmente a 
minha culpa. Podes 
desde já considerar-
me louco varrido, 
amigo Sancho. 
(LOBATO, 1957, p. 
112) 

-Está aí uma coisa a 
que eu desejava 
assistir, vovó. –Disse 
Narizinho. D. Quixote 
dando vira-cambotas 
devia ser a coisa 
mais cômica do 
mundo. Coitado! 
-De fato. Quando 
vocês crescerem e 
lerem este capítulo 
de Cervantes, hão de 
achá-lo 
engraçadíssimo –e 
ao mesmo tempo 
triste. A loucura é a 
coisa mais triste que 
há... 
-Eu não acho –disse 
Emília. Acho-a até 
bem divertida. E, 
depois, ainda não 
consegui distinguir o 
que é loucura do que 
não é. Por mais que 
pense e repense, não 
consigo diferenciar 
quem é louco de 
quem não é. Eu, por 
exemplo, sou ou não 
sou louca? 
-Louca você não é, 
Emília –respondeu 
Dona Benta. Você é 
louquinha, o que faz 
muita diferença. Ser 
louca é um perigo 
para a sociedade; daí 
os hospícios onde se 
encerram os loucos. 
Mas ser loquinha até 
tem graça. Todas as 
crianças do Brasil 
gostam de você 
justamente por esse 
motivo –por ser 
louquinha. 
-Pois eu não quero 
ser louquinha apenas 
-disse Emília. Quero 
ser louca varrida, 
como D. Quixote –
como os que dão 
cambalhotas assim... 
(LOBATO, 1957, p. 
114) 
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e) Dona Benta possivelmente consegue, com essa relação entre 

realidade e fantasia, fazer com que os reais leitores de Lobato 

pensem sobre assuntos bastante polêmicos como a loucura ou ainda 

a capacidade que a leitura tem de formar as pessoas, para o bem ou 

para o mal. Pedrinho destrói o milharal de Dona Benta e tia Nastácia, 

dizendo que imitava a personagem Roldão; Emília quase enlouquece 

depois de ouvir as histórias de Dom Quixote e, assustados com a 

“loucura” de dona Quixotinha, todos resolvem prendê-la, até Dona 

Benta, que acaba, por fim, por perceber o equívoco em que todos 

incorriam. Enfim, Dona Benta suscita mais uma competência, como 

mediadora, nos reais leitores lobatianos: reflexões críticas que 

surgem nas personagens do Sítio a partir da contação da história. 

Ao dizer que Roldão teria encarnado em Pedrinho, o menino mostra 

que a leitura pode surtir efeitos, muitas vezes, não esperados. Embora 

se trate de uma travessura de criança, ele se encantou com a 

personagem. Todavia, ela também o leva a ter coragem de dizer a 

verdade e refletir sobre a ação incorreta que praticara. Vemos essa 

consciência também no segundo exemplo. Embora até Dona Benta 

tenha concordado com o enjaulamento de Emília para conter sua 

loucura, admite que o melhor remédio para casos como o da boneca 

era o tratamento com humanidade, questão que seria debatida 

também no país nessa época a respeito de pessoas com problemas 

mentais.  

Por fim, o último exemplo apresenta a história de alguma pessoa com 

problemas mentais que vivia solta na vila onde ficava o sítio. Dona 

Benta humaniza a situação da moça mostrando às crianças que a 

loucura tem raízes muito mais profundas do que as que as pessoas 

julgam. Nesse contexto, parece-nos que há uma preocupação da avó 

com a formação de cidadãos conscientes dos problemas que 

envolvem o ser humano e, por isso, ela espera que eles tenham um 

pensamento crítico sobre esses assuntos polêmicos. 
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Dom Quixote das Crianças 

 
Dom Quixote das Crianças Dom Quixote das Crianças 

-A senhora promete que não 
fica zangada comigo? 
-Prometo. 
-Pois lá vai. Lembra-se 
daquele milharal que a 
senhora plantou lá atrás da 
mangueira da vaca mocha? 
-Como não hei de lembrar-
me? Era um milharal lindo. 
Estava viçoso, gordo, quase 
já a soltar as bonecas, 
quando um malvado qualquer 
entrou lá e escangalhou 
tudo... 
Pedrinho piscou para 
Narizinho. 
-E a senhora nunca 
desconfiou de quem teria sido 
esse malvado, vovó? –
perguntou ele. 
-Ora, quem havia de ser! 
Algum maluco que passou de 
noite pela estrada... 
-Foi Roldão, vovó! –disse o 
menino. 
-Roldão?! 
-Sim, Roldão, o principal dos 
Doze Pares de França. 
Roldão encarnou-se em mim 
e ... 
D. Benta arregalou os olhos 
assombrada. 
-Quer dizer, então, Pedrinho, 
que foi você quem fez aquilo? 
-Eu explico tudo, vovó, –
respondeu o menino. Foi na 
semana em que caiu em casa 
aquele livrinho da história de 
Carlos Magno e dos Doze 
Pares de França. Comecei a 
ler e fui me esquentando, me 
esquentando até que não 
pude mais. Minha cabeça 
virou –ficou assim como a de 
Dom Quixote. Convenci-me 
de que eu era o próprio 
Roldão. E fui lá no quarto dos 
badulaques e tirei aquela 
espada que pertenceu ao 
velho tio Encerrabodes, e 
amolei-a no rebolo, bem 
amolfadinha. E quando a 
senhora saiu com tia 
Nastácia e Narizinho para 
visitar o compadre Teodorico, 
ah, que regalo! Corri ao 
milharal e não vi nenhum pé 

-Lê nos livros nada! –gritou 
Emília lá da sua gaiola. Tudo 
isso são potocas. Camelo, 
quem acredita. Quando sair 
desta gaiola hei de botar fogo 
nesse Dom Quixote, como o 
cura botou fogo nos livros 
dele. E boto fogo na casa 
também. No sítio inteiro. No 
mundo inteiro... 
Todos ficaram a olhar para a 
bonequinha, sem saberem o 
que dizer. O estado de Emília 
era grave. Não se tratava 
mais daquela loucurinha 
divertida que ela sempre 
mostrou. Emília estava 
realmente louca, louca 
furiosa, varridíssima. 
-Está demente, vovó –disse 
Pedrinho. Está no pontinho 
de ser internada no hospício. 
Ao ouvir essas palavras, 
Emília teve um novo acesso 
de cólera. Berrava, 
esperneava. Deu tantos 
pontapés nos arames da 
gaiola que furou um dos pés, 
deixando escapar uma 
porção de macela. Vendo 
isso, rompeu em choro. 
Dona Benta condoeu-se do 
estado da coitadinha. 
-Nós erramos, meus filhos, 
prendendo-a na gaiola do 
sabiá. Para as perturbações 
mentais a violência não é 
remédio. Vamos soltá-la e 
experimentar outro 
tratamento. Desça a gaiola, 
Pedrinho. 
[...] -Estão vendo? –disse 
Dona Benta. Bastou que a 
tratássemos com 
humanidade para que a 
loucura se fosse embora. 
(LOBATO, 1957, pp. 168-
169) 

Sim, senhora! Boa bisca era a 
tal Maritornes –observou 
Narizinho. Para mim não há 
gente pior que a que se 
diverte à custa dos pobres 
loucos. 
-Também penso assim, 
minha filha –disse Dona 
Benta; e no entanto é essa a 
inclinação da humanidade. 
Repare naquela demente que 
anda solta na vila. Assim que 
sai para a rua dando aqueles 
gritos, junta-se a molecada 
atrás –e um dia até Pedrinho 
se meteu entre eles, eu bem 
sei... 
O menino defendeu-se. 
-Mas não foi para ajudar, nem 
me rir dela, vovó. 
Acompanhei-a apenas para 
observar. A senhora mesma 
diz que é preciso a gente não 
perder nunca a menor 
ocasião de observar a vida. 
Eu estava observando a 
loucura. 
-Bom, se foi assim, está 
direito, porque aquela pobre 
louca só merece compaixão. 
Ficou gira, sabem por quê? 
Por perder uma filhinha de 
cinco anos, num desastre 
horrível. (LOBATO, 1957, p. 
131). 
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de milho na minha frente. Só 
vi mouros! Eram 300 mil 
mouros! Ah! Caí em cima 
deles de espada que foi uma 
beleza. Destrocei-os 
completamente. Não ficou 
um só! Que coisa gostosa... 
[...] -Mas não fui eu, vovó –
disse Pedrinho. Foi Roldão. 
Ele encarnou-se em mim, 
juro. Essas coisas acontecem 
na vida, a senhora sabe. 
(LOBATO, 1957, pp. 94-95) 

 

 

f) Tanto nessa obra, como avó-mediadora, quanto em Geografia de 

Dona Benta, como professora-mediadora, Dona Benta sempre 

encontra tempo e oportunidade para resolver as dúvidas e fornecer 

explicações de situações desconhecidas por parte de seus ouvintes. 

Mais uma importante competência exercida pela avó que parece 

sempre chamar para si, tanto em Dom Quixote das Crianças como 

em Geografia de Dona Benta, os seus ouvintes de forma a ganhar a 

cumplicidade deles: “minha filha”, “meu filho”. 

Dom Quixote das Crianças 

 
Dom Quixote das Crianças 

-Por que se chamavam assim? [cavaleiros 
andantes] –indagou a menina. 
-Por que viviam a cavalo, sempre a correr 
mundo atrás de aventuras. E tais e tantas 
foram suas aventuras, que os poetas 
começaram a contá-las em seus poemas, 
como esse de Ariosto; e os prosadores 
também; de modo que a literatura daquele 
tempo era só de bandidos e policiais. 
(LOBATO, 1957, p. 18) 

 

-Estou com essa pergunta a lhe fazer há 
muito tempo, vovó. Parece que antigamente 
os barbeiros eram muito mais importantes do 
que hoje. Por que isso? 
-É, minha filha, que antigamente os barbeiros 
também funcionavam como médicos. O 
grande remédio da humanidade, durante 
muito tempo, foi a sangria –e os barbeiros, 
além de barbearem os fregueses, também os 
sangravam quando adoeciam. 
-E por que foi esse remédio abandonado? –
quis saber Pedrinho. 
-Simplesmente porque não curava. A 
ignorância dos nossos antepassados era 
maior que a nossa de hoje. Em matéria de 
medicina, então, eles praticavam verdadeiros 
absurdos, como esse de tirar o sangue dos 
pobres enfermos, como se no sangue 
estivesse o mal. 
-E isso durou muito tempo? 
-Durou, meu filho. Tudo que é errado dura 
muito. A humanidade é bem isso que a Emília 
vive dizendo. A história da humanidade não 
passa de história de horrores, estupidez e 
erros monstruosos (LOBATO, 1957, p. 101) 
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g) Finalmente, Dona Benta valoriza o texto escrito, clássico, no original, 

mesmo que esteja fazendo dele uma adaptação oral. Ela faz questão 

de frisar, a seu ouvinte/leitor, a importância de, no futuro, ler o texto 

em sua versão completa. Trata-se de uma importante competência 

mediadora a percepção de que o mediador é uma “ponte” temporária 

entre o texto e seu leitor. Ele está ali apenas como facilitador, naquele 

momento, de distâncias históricas, linguísticas ou estilísticas. Vemos 

muito bem essa competência de Dona Benta nos exemplos abaixo. 

Em todos eles ela se preocupa com a leitura futura das crianças. 

Dom Quixote das 
Crianças 

Dom Quixote das 
Crianças 

Dom Quixote das 
Crianças 

Dom Quixote das 
Crianças 

-Está aí uma coisa a 
que eu desejava 
assistir, vovó –disse 
Narizinho. Dom 
Quixote dando vira-
cambotas devia ser a 
coisa mais cômica do 
mundo. Coitado! 
-De fato. Quando 
vocês crescerem e 
lerem este capítulo 
de Cervantes, hão de 
achá-lo 
engraçadíssimo –e 
ao mesmo tempo 
triste. A loucura é a 
coisa mais triste que 
há... (LOBATO, 1957, 
p. 114) 

 

Dona Benta 
interrompeu a 
narrativa para 
atender a uma 
pergunta de 
Pedrinho. O menino 
queria saber se ela 
estava contando a 
história inteira ou só 
pedaços. 
-Estou contando 
apenas algumas das 
principais aventuras 
de Dom Quixote, e 
resumidamente. Ah, 
se fosse contar o 
Dom Quixote inteiro a 
coisa iria longe! Essa 
obra de Cervantes é 
bem comprida... 
(LOBATO, 1957, p. 
152). 

 

[...]Quando vocês 
lerem a história de 
Dom Quixote como 
Cervantes a 
escreveu, convencer-
se-ão de que o 
fidalgo da Mancha 
era um homem de 
alto engenho e 
muitas luzes –
embora dementado 
pela mania do 
andantismo 
(LOBATO, 1956, p. 
184). 

 

-É uma lástima –
disse Dona Benta, eu 
estar contando só a 
parte aventuresca da 
história do cavaleiro 
da Mancha. Um dia, 
quando vocês 
crescerem e tiverem 
a inteligência mais 
aberta pela cultura, 
havemos de ler a 
obra inteira nesta 
tradução dos dois 
viscondes, que é 
ótima. 
-Ótima nada! –berrou 
Emília. A gente não 
percebe metade do 
que eles dizem. 
“Adarga antiga!” 
“Lança em cabido!” 
Bolas! 
-É que está escrita 
em português que já 
não é bem o nosso 
de agora. Hoje 
usamos a linguagem 
a mais simplificada 
possível, como a de 
Machado de Assis, 
que é nosso grande 
mestre. Os escritores 
portugueses, que 
chamamos clássicos, 
usavam uma forma 
menos singela, mais 
cheia de termos 
próprios, mais rica, 
mais interpolada... 
(LOBATO, 1957, p. 
190) 
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Dessa forma, sensível ao nível de leitura de seus ouvintes, Dona Benta-

avó-mediadora encontra alternativas eficazes para mediar o texto de Dom 

Quixote para as crianças e demonstra competências que contribuem para que 

elas gostem da obra, queiram escutá-la, compreendê-la e discuti-la (e por que 

não, relê-la, no futuro), acabando por torná-la, até mesmo, parte da própria 

realidade delas. 

 

4.2 A avó como mediadora de leitura em Geografia de Dona Benta 
 

Fazer uma classificação das obras infantis de Lobato quanto à sua 

constituição parece ser bastante polêmico. Há estudiosos, como Eliana Yunes, 

que consideram impraticável esse trabalho já que as personagens infantis estão 

sempre presentes mesmo nos textos mais voltados para a aprendizagem de 

conteúdos e acrescentam à obra um viés de fantasia. Apesar disso, optamos por 

usar a classificação de Whitaker Penteado em Os filhos de Lobato (1997), cuja 

divisão, segundo ele, pertence à professora Maria Zinda de Vasconcellos. 

Optamos por essa escolha por acreditarmos que parece haver uma intenção, 

nessas obras consideradas didáticas, de discussão de assuntos pertinentes às 

diversas facetas do conhecimento. 

 Nessa obra, temos a saga infantil dividida em 22 livros78 (o autor exclui 

Histórias Diversas, por não ter sido finalizada em vida por Lobato). 

De acordo com Penteado (1997), temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Apesar de termos os três títulos de Reinações de Narizinho e os dois de Caçadas de Pedrinho, o autor       

conta, para seus estudos, apenas uma vez essas obras. 
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Ano Fantasia “Didáticas” “Recontadas” 

1920 A menina do narizinho 

arrebitado 

  

1921 Narizinho arrebitado 

O saci 

  

1922   Fábulas79 

1924 A caçada da onça   

1927   Hans Staden 

1930   Peter Pan 

1931 Reinações de Narizinho   

1932 Viagem ao céu   

1933 As caçadas de Pedrinho História do mundo para 

crianças 

 

1934  Emília no país da 

gramática 

 

1935  História das invenções 

Aritmética da Emília 

Geografia de Dona Benta 

 

1936 Memórias da Emília  Dom Quixote das 

Crianças 

1937 O Poço do Visconde Serões de Dona Benta 

(O Poço do Visconde) 

Histórias de Tia Nastácia 

1939 O Picapau Amarelo 

O Minotauro 

  

1941 A Reforma da Natureza   

1942 A Chave do Tamanho   

1944 Os 12 Trabalhos de 

Hércules 

  

                                                                               PENTEADO (1997, p. 170)80 

                                                           
79 Uma primeira edição foi publicada em 1921, com o título Fábulas de Narizinho (nota do autor). 
80 Todas essas obras infantis foram, em 2008, discutidas por estudiosos da Literatura na obra 

Monteiro Lobato, livro a livro: obra infantil, organizada por Marisa Lajolo e João Luís 
Ceccantini. Nessa obra, formada por 28 capítulos, os especialistas em Lobato discorrem 
sobre cada uma das obras infantis do escritor, incluindo O Garimpeiro do rio das garças, 
Jeca Tatuzinho e três outros capítulos dedicados um à imagem no texto lobatiano, outro 
a Belmonte: ilustrador de Lobato, e um terceiro, dedicado a Lobato como editor. 
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A partir da tabela elaborada por Penteado podemos perceber que a 

nomenclatura “Didáticas” e “Recontadas”, usadas entre aspas, nos sugere uma 

certa dúvida quanto à eficiência desses termos que provavelmente não dariam 

conta de classificar as obras em tipologias pontuais. Haja vista o que ocorre com 

O Poço do Visconde, que aparece tanto em ficcionais quanto em “didáticas”, 

muito possivelmente a obra mais difícil de ser inserida em uma tabela como essa 

em virtude da natureza do enredo que traz as aventuras da turma na exploração 

do poço de petróleo no sítio e o aprendizado adquirido com o visconde para 

poderem explorar o poço. 

Também acrescentamos que o livro Fábulas, de 1922, assinalado na 

tabela, ainda não continha os comentários de Dona Benta e das crianças que 

teriam surgido apenas na oitava edição, em 1943, segundo Souza (2008), e 

deveria, por isso, reaparecer em 1943. Essa classificação, por sua vez, nos 

permite visualizar que 1935 teria sido o ano em que Lobato mais investiu na 

publicação de livros sobre conhecimento de forma geral, depois de ter iniciado 

esse tipo de produção em 1933 com História do Mundo para as Crianças e Emília 

no país da Gramática. Dando prosseguimento ao primeiro, Lobato publica 

História das Invenções e Geografia de Dona Benta, finalmente, Serões de Dona 

Benta (além de O Poço do visconde(?)); e, buscando o mesmo sucesso do 

segundo, Aritmética da Emília. 

Geografia de Dona Benta foi publicada em 1935, pela Companhia Editora 

Nacional e teve, de acordo com Rosimeiri Cardoso, na primeira edição, “quinze 

mil exemplares, e seis mil, na segunda, em 1939” (2008, p. 290). É uma obra 

voltada para a escola, ou chamada por Penteado (1997), de paradidática. 

Mesmo assim, Lobato não escolariza seu texto, está sempre preocupado em 

cativar o leitor com sua narrativa e encontrar um ponto de equilíbrio entre o 

ensino e o lúdico, uma espécie de prazer constituído no nível da fantasia. Para 

Cardoso (2008, p. 290),  

Na contramão da escola, Lobato idealizava um projeto educacional 
democrático, autônomo, capaz de formar leitores críticos, preparando-
os para a vida. Nessa perspectiva, apresentar à criança um mundo 
perfeito, sem problemas, corresponderia a aliená-la, criando uma 
ilusão, um mundo afastado da realidade em que ela vivia. 
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Lobato parece ter criado livros como esse que, embora tragam conteúdos 

escolares, poderiam ser lidos como se fossem uma narrativa de romance 

(CARDOSO, 2008). Parece-nos que a preocupação com um enredo cheio de 

aventuras, inclusive com introdução, complicação, clímax e desenlace contribui 

para essa percepção.  

Em Geografia, Dona Benta começa a contar a história da geografia para 

sanar a curiosidade de Pedrinho: “-Conte histórias de Geografia, pediu Pedrinho, 

que sonhava muito com viagens pelos países estrangeiros” (LOBATO, 1958, p. 

7) (poderíamos apontar como “Introdução”). A seguir, partem no navio “O Terror 

dos Mares”, inventado por Emília e “aceito” por Dona Benta para conhecerem 

melhor os continentes e países e acabam vivenciando muitas experiências 

(poderíamos apontar como “Complicação”), como no capítulo XIX, “Japão”, 

quando são atacados pelos piratas no mar da China e escapam graças a uma 

ideia mirabolante de Emília. Quando, finalmente, descobrem a notícia de que 

Rabicó, que ficara no Sítio, estava à beira da morte (poderíamos chamar de 

“Clímax”), retornam imediatamente (poderíamos chamar de “Desenlace”), mas 

encontram o porquinho muito bem de saúde, talvez a notícia fosse apenas “peta” 

do Coronel Teodorico, que já sentia saudade das suas conversas com Dona 

Benta. 

Além disso, temos também a ideia de aventuras vividas a partir de uma 

viagem, temática de muitas obras de literatura clássica, como a Odisséia, de 

Homero, e Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, cujos enredos Lobato muito 

apreciou, e mesmo as Aventuras de Hans Staden, que tinham sido adaptadas 

também por Lobato para o público infantil. 

Com Geografia de Dona Benta, o escritor une os conteúdos ensinados 

sobre Geografia à Literatura, já que a turma do Sítio aprende os conteúdos numa 

fascinante viagem por um navio imaginário, de faz-de-conta, intitulado “O Terror 

dos Mares”, criado por Emília e oficializado por Dona Benta que parte como a 

comandante de toda a tripulação. É o faz-de-conta do mundo da ficção a serviço 

da transformação da aprendizagem em algo prazeroso. Vejamos o trecho da 

obra em que o navio é anunciado: 

No dia seguinte Emília teve uma ideia. 
-Vamos estudar geografia de outro jeito, propôs. Tomamos um navio e 
saímos pelo mundo afora vendo o que há. Muito mais interessante. 
-Mas onde está o navio? 
-Um navio faz-de-conta [...] (LOBATO, 1957, p. 30)  
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É Dona Benta quem primeiro se manifesta sobre a boa ideia da boneca. 

É a avó-professora-mediadora que vê na iniciativa da boneca uma boa artimanha 

para conduzir o conteúdo sobre geografia de forma a não cansar o público 

ouvinte. Uma viagem traz sempre a boa nova de tudo que é novo. Eles tomariam 

contato com regiões, muitas vezes, desconhecidas. Nada como fazer isso como 

viajante que se dispõe a se aventurar. Assim, a Geografia de Dona Benta se 

torna uma grande aventura por terras antes nunca conhecidas pela turma do 

sítio. Segundo Cardoso (2008, p. 297): “Essa característica é marcante na obra 

de Lobato: o autor busca focalizar temas escolares de modo agradável, alegre, 

descontraído, dando destaque não só à informação, mas também à imaginação, 

ao lúdico, à fantasia”. 

Em obras semelhantes a essa, como História do Mundo para as crianças, 

Histórias das Invenções e Serões de Dona Benta, temos como recurso para 

apresentar conteúdos, o diálogo entre a avó e seus ouvintes. Como avó- 

professora-mediadora, Dona Benta permite que as crianças questionem os 

conteúdos apresentados por ela, concordando com eles, discordando deles ou 

mesmo questionando se, de fato, o ponto de vista deles não poderia ser aceito 

também. Isso faz com que seus ouvintes exponham o que sabem ou pensam 

saber e consolidem de forma crítica esse conhecimento, abandonando-o, caso 

o percebam equivocado ou reforçando-o, caso a avó o considere correto. Essa 

estratégia permite que a liberdade impere no navio-“sala de aula” e essa questão 

parece estar comumente presente nos textos infantis de Lobato.  

É através de um ensino sem amarras, de uma avó-professora-mediadora 

e de crianças que participam da aquisição dos conhecimentos que, para Lobato, 

a aprendizagem se realizaria na sua possível plenitude, propiciando 

amadurecimento crítico, inclusive. 

Essa atitude de permitir que a liberdade impere em seus textos custou a 

Lobato alguns prejuízos. Geografia foi acusado de ser um livro de teor 

separatista em virtude do episódio em que Dona Benta fala sobre São Paulo “e 

atribui os problemas existentes nas redes ferroviárias a seu mau gerenciamento 

pelo governo” (CARDOSO, 2008, p. 291). O jornal Diário da Noite, de 13 de 

março de 1936, publica a crítica veiculada ao artigo “O Brasil insultado por 

brasileiros”. Ao responder ao texto, Lobato diria: 
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Esse livro de Dona Benta vem sendo criticado justamente pelo que a 
meu ver constitui o seu único mérito: dizer às crianças, que serão os 
homens de amanhã, a verdade inteira. Habituamo-nos de tal modo ao 
regime da mentira convencional que a verdade nos dói e causa 
indignação ao “patriota”. Patriota é o sujeito que mente, que falsifica os 
fatos, o que esconde as mazelas, o que transmite às crianças a sórdida 
porcaria que recebeu de trás. É o que diz que os nossos governos são 
bons, que a Central presta, que somos o mais rico país do mundo, o 
mais inteligente, etc (LOBATO, 1950, pp. 249-257 apud CARDOSO, 
2008, p. 291). 

 

O escritor é assim, amigo da liberdade de pensamento e de expressão. 

Dona Benta (seu alter-ego?) também. “Esse livro de Dona Benta”, como nos 

lembra Lobato, remete-nos à questão sobre quem conta a história da Geografia. 

A partir de suas leituras sobre o assunto na obra de Hendrik Van Loon, Dona 

Benta organiza as ideias apreendidas na obra para recontá-la ao longo da longa 

viagem empreendida por ela e pelas crianças. Temos essa informação em 

História das Invenções, também de 1935: 

 
Temos aqui um livro de Hendrik Van Loon –disse ela –um sábio 
americano, autor de coisas muito interessantes. Ele sai dos caminhos 
por onde todo mundo anda e fala das ciências dum modo que tudo vira 
romance, de tão atrativo. Já li para vocês a geografia que ele escreveu 
e agora vou ler este último livro –História das Invenções do Homem, o 
Fazedor de Milagres (LOBATO, 1977r, p. 197). 

 

Não sabemos exatamente em que obra de Van Loon Monteiro Lobato 

teria se baseado para compor a sua Geografia. Sabemos que Van Loon (1882-

1944) escreveu O mundo em que vivemos: geografia gráfica da humanidade 

(1932) e, nessa obra, embora não tenhamos uma narradora como Dona Benta, 

temos um narrador em primeira pessoa que conduz o leitor pelos mais diversos 

países do mundo. Van Loon também inicia seu texto explorando a ideia do que 

vem a ser a Geografia, como Lobato faria em sua narrativa. Em determinado 

capítulo, chama a atenção do leitor para lhe explicar como deve ser lido o livro 

e, nas últimas linhas, lembra que de nada adianta uma geografia sem uma 

pequena viagem, parafraseando uma possível fala de Alice no país das 

maravilhas. Enfim, queremos apenas pensar que talvez Lobato tenha viajado 

pelas páginas dessa obra para dar vida à viagem que as crianças e Dona Benta 

empreenderam na Geografia de Dona Benta. 

É a avó quem fará a contação e a mediação do texto da Geografia em 

forma de narrativa para as crianças. Temos, além dela, a presença de um outro 
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narrador, exterior à história, que introduz alguns pontos, como perguntas de 

Pedrinho e reações de Dona Benta, mas a grande narradora é a avó que também 

faz todo o papel de mediação, dando às crianças voz e autonomia. Ela explica 

seu ponto de vista, mediando conteúdos e informações, mas está sempre aberta 

a contra-argumentações por parte de seus ouvintes. 

Vemos que há muitas questões históricas81 a serem pensadas no texto. 

O próprio autor convoca o leitor a refletir sobre isso em um exercício de 

metalinguagem. No capítulo IX, “Rio de Janeiro. Minas Gerais. Espírito Santo. 

Bahia”, Narizinho questiona Dona Benta quanto a uma observação que ela, a 

avó, teria feito sobre Belo Horizonte na primeira edição do livro e que, naquele 

momento, ela alterava. Na sua humildade de avó-professora-mediadora e sábia, 

Dona Benta assume o erro e se justifica, corrigindo-o. Todos avistavam Belo 

Horizonte, e ela falava sobre a organização dessa cidade, quando fora 

interpelada por Narizinho. A seguir, cotejamos o trecho extraído da primeira 

edição de Geografia e o outro que passou a vigorar a partir da segunda: 

Geografia de Dona Benta, 1ª edição, 1935 
 

Geografia de Dona Benta 

 
Dona Benta retomou o fio da sua lição. 
-Para lá do Estado do Rio fica o Estado de 
Minas, que é um dos maiores em território e 
em população, tendo mais gente até que S. 
Paulo. Minas é um Estado que também se 
dedica à criação, como o Rio Grande. Mas 
não tem pampas. Só terras montanhosas, 
onde cresce o Catingueiro -um capim de que 
o gado gosta muito. 
Cria bois e vacas e porcos e cavalos; faz 
manteiga, queijo e prepara carnes, sobretudo 
de porco. Os lombos de porco de Minas são 
excelentes. Há lá inúmeras cidades, todas 
pequenas. A maior é Belo Horizonte, a capital. 
A segunda é Juiz de Fora, onde existem 
várias fábricas de tecidos e outras coisas. 
A maior riqueza que Minas possui são as suas 
montanhas de ferro. Infelizmente, por falta de 

 
Dona Benta retomou o fio da lição. 
-Para lá do Estado do Rio –disse ela- fica o de 
Minas Gerais, que é um dos maiores em 
território e em população. Minas Gerais é um 
Estado que também se dedica à criação, 
como o Rio-Grande-do-Sul. Mas não tem 
pampas, só terras montanhosas, onde cresce 
o catingueiro –um capim de que o gado gosta 
muito. 
Cria bois e vacas e porcos e cavalos; faz 
manteiga, queijo e prepara carnes, sobretudo 
de porco. Os lombos de porco de Minas 
Gerais são excelentes. Há lá inúmeras 
cidades, todas pequenas. A maior é Belo 
Horizonte, a capital. A segunda é Juiz de 
Fora, onde existem várias fábricas de tecidos 
e outras coisas. 

                                                           
81 Antes de elencarmos as estratégias que Dona Benta usa como mediadora nessa obra, 

achamos conveniente lembrar que se trata de um texto datado. Geografia foi escrito em 
1935, a partir de conteúdos e informações que as crianças adquiriam nos livros daquela 
época. Houve, desde então, muitas mudanças nesses conteúdos. Para se trabalhar, 
hoje, com essa obra, é necessário que o professor também esteja aberto a essas 
questões e reflita com seus alunos, por exemplo, sobre o que sofreu alteração desde a 
época da publicação da obra. A proposta de ensinar geografia a partir de uma viagem 
imaginária deve ser o norte do professor-mediador que trabalha com a obra e, para isso, 
ele deve estar atento às questões temporais para, inclusive, fomentar discussões com 
seus alunos.  
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carvão de pedra, essas jazidas, que são das 
maiores do mundo, ainda não foram 
aproveitadas. Hão de o ser um dia e nesse dia 
Minas falará mais grosso. 
-Quer dizer que agora fala fino? Observou 
Emília. 
Dona Benta riu-se. 
-Não fala fino, disse ela, mas Minas hoje fala 
jeitosamente. Não há povo no Brasil mais 
jeitoso que o de lá, sobretudo na arte de fazer 
política, o mineiro vai longe... 
-Belo Horizonte! Exclamou a menina. Bonito 
nome. 
-Essa cidade tem uma característica única: foi 
construída desde o começo de acordo com 
um plano. Isso é raro, porque na imensa 
maioria as cidades nascem ao acaso, como 
as árvores, e vão crescendo sem plano 
nenhum. Seu clima é excelente, sobretudo 
para os que sofrem dos pulmões. Mas é um 
sossego essa cidade que até dá sono na 
gente. Não possui indústria, nem mostra 
movimento. Como é a capital do Estado, 
enxameia de empregados públicos, 
lembrando um pouco Washington, a capital 
dos Estados Unidos. Washington foi também 
construída de acordo com um plano, com o 
fim único de ficar a capital do país. (LOBATO, 
1935, pp. 63-65) 

A maior riqueza do estado de Minas Gerais 
são as suas montanhas de ferro. Infelizmente, 
por falta de carvão de pedra, essas jazidas, 
que são das maiores do mundo, ainda não 
foram intensamente aproveitadas. Hão de o 
ser um dia e nesse dia Minas Gerais falará 
grosso, porque quem produz ferro é dono do 
rebenque.  
-Lá está Belo Horizonte! –exclamou a menina. 
Bonito nome. 
-Essa cidade tem uma característica 
preciosa: foi construída desde o começo de 
acordo de um plano. Isso é raro, porque na 
imensa maioria as cidades nascem ao acaso, 
como as árvores, e vão crescendo sem plano 
nenhum. Seu clima é excelente sobretudo 
para os que sofrem dos pulmões. Quando 
Belo Horizonte começou, pouca gente 
esperava que se desenvolvesse tão depressa 
e com tanta beleza harmônica. Deve ter hoje 
uns cinquenta anos, o que é nada, e já está a 
coisa mais linda que há no Brasil em matéria 
de cidade. Um verdadeiro encanto. 
- Mas como é que na primeira edição deste 
livro a senhora disse que era um “sossego 
sem fim”, um “deserto de gente”, etc? 
-Disse porque eu tinha na cabeça a Belo 
Horizonte dos começos. Errei. Não levei em 
conta os progressos feitos nos últimos vinte 
anos. Mas depois disso estive lá e abri a boca. 
Que encanto achei naquilo! Que desafogo 
passear naquelas ruas tão largas! Gostei 
tanto, que prometi levar vocês lá para um 
passeio –para que vejam e compreendam o 
que é uma “cidade certa”. 
-As outras são “incertas”? 
-São erradas, minha filha. Nascem ao acaso, 
sem plano, e ficam toda a vida tortas e 
incômodas, como São Paulo. Que 
maravilhosa capital teriam hoje os paulistas, 
se houvessem feito como os mineiros; isto é, 
se houvessem planejado e construído uma 
cidade nova para ser a capital do Estado! 
Infelizmente não foi assim. Só os mineiros e 
goianos tiveram essa grande previsão e por 
isso os mineiros e goianos vão ter em seus 
territórios as duas mais belas, cômodas e 
agradáveis cidades do Brasil. Isso de 
“cidades certas” é a coisa mais rara que há no 
mundo. Só sei de cinco: Washington, capital 
dos Estados Unidos, La Plata, na Argentina, 
Camberra, na Áustrália e aqui no Brasil Belo 
Horizonte e Goiânia. (LOBATO, 1958, p. 56-
57). 
 

 

Ao cotejarmos as duas passagens, podemos perceber que, na segunda, 

a que perdura até hoje, Lobato procura corrigir a observação sobre Belo 
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Horizonte ser uma capital de gente pacata. Segundo ele, Dona Benta errara, pois 

não havia considerado os anos de evolução da cidade na primeira edição de 

Geografia e, por isso, fazia a correção. Em carta ao pequeno amigo Geo David, 

de 24 de fevereiro de 1938, Lobato diria sobre Dona Benta: 

 

Prezado amiguinho Geo David: 
Recebi sua cartinha de 14, sobre os meus livros e gostei muito da sua 
observação sobre a Groenlândia. A coitada da Dona Benta é uma 
sábia, mas, como está muito velha, às vezes cochila e erra. Errare 
humanum est, diz um latim. E tanto erram os moços como os velhos. 
Na Geografia há outros errinhos da boa velha, como, por exemplo, a 
capital do Canadá, que ela deu errada. Quem primeiro descobriu essas 
falhas foi o Visconde de Sabugosa, razão pela qual Emília lhe colocou 
na cartola uma fitinha. 
-Que fitinha é essa, Emília? Indagou Narizinho. 
-É que o Visconde foi condecorado Cav. Uff. da Ordem da Geografia 
Certa, respondeu a diabinha. 
Pois muito bem, meu caro Geo. Obrigado pelo quinau na velha, e se 
descobir novo “gato”, escreva-me contando qual é. 
E disponha sempre deste seu amigo. 
                                                                                            
                                                                                      Monteiro Lobato 
(LOBATO, 1969b, p. 37) 
 

Na cartinha vemos que Lobato procura desculpar Dona Benta pelo erro 

em virtude de sua idade. Acreditamos que tal artimanha do escritor estivesse de 

acordo com a necessidade de justificar os erros para o pequeno leitor. 

Entretanto, isso não significa que em algum momento do texto literário Lobato 

dissesse que Dona Benta envelhecia e por isso, errava em algumas informações 

que passava às crianças. Por isso, para nós, essa é a primeira característica da 

avó: 

a) Dona Benta-professora-mediadora: se erra, assume o erro e o corrige, 

numa demonstração de maturidade intelectual. Para apresentar toda a 

história da Geografia em forma de romance, como já fizera com a história 

do mundo, essa avó precisa ser leitora e sábia. E Dona Benta domina o 

conhecimento adquirido nas suas leituras ao longo da vida e o aplica com 

as crianças na viagem por eles empreendida. Ao passar pelas capitais 

brasileiras, libera sua verve de informações sobre elas. Vejamos alguns 

exemplos: 
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Geografia de Dona Benta Geografia de Dona Benta 
 

Geografia de Dona Benta 

-Ah, o rio Grande do Sul é 
uma das partes mais 
interessantes, mais ricas e de 
mais futuro do Brasil. Tem 
todas as condições de clima 
e topografia para 
desenvolver-se cada vez 
mais. O povo é sadio e 
corajoso. E entusiasta. Um 
povo feliz. As culturas são 
variadíssimas; produz até 
trigo; e as indústrias se 
desenvolvem com muita 
força. (LOBATO, 1958, p. 41) 

 

-Agora são os 
florianopolitanos ou 
florianopolitenses. A gente de 
lá não ganhou muito com a 
troca...Santa Catarina é um 
estado ainda pouco 
desenvolvido e de pequena 
população. Apesar de possuir 
um território de 43.000 
quilômetros quadrados, isto 
é, maior que os da Suíça, da 
Holanda ou da Bélgica, sua 
população anda por umas 
oitocentas e tantas almas 
apenas. ao Norte há várias 
cidadezinhas muito curiosas, 
formadas pelos colonos 
alemães. São diferentes de 
todas as outras do Brasil, não 
só pelo tipo das casas, como 
pelos costumes dos 
habitantes. Lindas e muito 
prósperas. Possuem fábricas 
de mil coisas, manteiga, 
queijo, sabão, velas, 
vassouras, meias, fósforos, 
pregos, cerveja, colas, 
farinha de banana, tecidos de 
algodão, etc. A principal é 
Blumenau, fundada pelo 
notável Dr. Blumenau. A 
segunda é Joinville. 
(LOBATO, 1958, p. 42) 

 

-Estou vendo! É São Paulo... 
-Exatamente, a capital do 
Estado e a segunda do Brasil 
em população. São Paulo 
possui quase dois milhões de 
habitantes, com boa 
porcentagem de estrangeiros 
–italianos, alemães, 
espanhóis, sírios, russos, 
japoneses. É intensamente 
industrial. Em São Paulo há 
fábricas de tudo. Vejam 
quantas chaminés! 
(LOBATO, 1958, p. 47) 

 

 

Depois de deixar o Brasil, é a vez de Dona Benta mediar os 

conhecimentos sobre outros países: 
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O território do México é riquíssimo em 
minerais, sobretudo em prata. Quando os 
conquistadores espanhóis desceram aqui, 
ficaram de boca aberta, de tantos ornamentos 
de prata que viram no corpo dos nativos. 
Esses nativos eram os índios Astecas, 
criadores de uma civilização bem 
adiantadinha. A ganância de pegar aquela 
prata levou os espanhóis a destruírem os 
Império dos Astecas, abusando da 
superioridade em armas, porque traziam 
armas de fogo desconhecidas dos índios da 
América. (LOBATO, 1957, p. 84) 

 

 
E Dona Benta explicou [sobre a Corrente do 
Golfo]: 
-Há no meio do Oceano Atlântico o célebre 
Mar de Sargaços. Sargaços são algas, ou 
plantas marinhas que naquele ponto se 
reúnem em grandes massas sobre grande 
extensão do mar. Por entre os sargaços 
circulam infinidades de peixinhos. Esse Mar 
de Sargaços constituía outrora o terror dos 
Navegantes. Navio de vela que arrastado 
pelos ventos ali fosse ter, ficava encalhado e 
perdido. Era o mesmo que botá-lo em terra 
firme. Mas Colombo desfez tal lenda, 
atravessando com as suas naus esse mar de 
algas. Pois bem: no fundo do Mar de 
Sargaços há qualquer coisa ainda misteriosa 
para os geógrafos. Forma-se lá um 
redemoinho que é a origem da Corrente do 
Golfo. As águas movem-se em certa direção, 
como um rio, e passam ali pelo Canal de 
Yucatan, penetrando neste golfo. Aqui se 
aquecem com este terrível calor e seguem, 
com velocidade cada vez maior, rumo 
Noroeste até encontrarem saída pelo Canal 
da Flórida, que é outro canal que separa Cuba 
da Península da Flórida, nos Estados Unidos. 
Neste ponto está já tão quente o rio marinho, 
que um termômetro centígrado nele 
mergulhado marcará 27 graus, e vai 
avançando com a velocidade de oito 
quilômetros por hora. (LOBATO, 1957, p. 85) 

 

 

Lembramos ainda nesse item o comentário que Dona Benta tece sobre o 

continente europeu ao iniciar sua explicação sobre os rios da Europa, 

especificamente, sobre o Danúbio, no capítulo XXVI: 

 

Geografia de Dona Benta 
 

-Se quiséssemos conhecer todos os pontos históricos deste continente europeu, passaríamos 
a vida inteira a viajar. A Europa é um museu maravilhoso. Tudo histórico, tudo artístico. Cada 
aldeia, cada recanto, cada rio, cada bosque, não só enleva os olhos como fala à imaginação. 
Seus países são perfeitos jardins. Nós moramos num país muito novo, pouco povoado, mal 
desenvolvido. O nosso “interior” ou é região de matas ou de terras com alguma cultura –
casebres de palha aqui e ali, fazendas de quando em quando, tudo muito espacejado. Cá na 
Europa, o contrário. Entre as cidades, cada qual a sua arquitetura própria, conforme a zona, 
estendem-se os campos –mas campos cultivados, divididos e subdivididos ao infinito, com 
suas cerquinhas muito bem feitas, seus muros de pedra, as águas canalizadas, pontes sólidas 
por toda parte, estradas de rodagem de primeira ordem, casas de camponeses extremamente 
pitorescas. Uma paisagem todinha feita pelo trabalho humano através dos séculos. Nalguns 
países não é tanto, mas em outros, como na Alemanha e na Inglaterra, o território inteiro é um 
presepe, de tão feitinho, de tão arrumadinho (LOBATO, 1958, p. 203). 

  



157 
 

b) Apontamos, nessa obra de Lobato, Dona Benta-professora-mediadora 

ensinando não apenas conteúdos, mas também valores que advêm do 

conhecimento transmitido e que fazem os ouvintes pensar e refletir. Os 

exemplos abaixo pertencem aos capítulos sobre a produção de café em 

São Paulo e sobre o Japão e a grandeza de seu povo. 

 

Geografia de Dona Benta 
 

Geografia de Dona Benta 

Narizinho continuava com os olhos na luneta.  
-E aquela fumaceira que estou vendo lá, 
vovó? 
Dona Benta suspirou. 
-É a queima do café, minha filha. 
-Queima do café? Será que estão torrando 
café para exportá-lo em pó? 
-Estão queimando-o, destruindo-o, porque 
acham que há café em excesso.  
-É certo isso? 
-Não, minha filha. Isso é o que em bom 
português se chama uma “imbecilidade 
econômica”. Produzir para destruir é o maior 
dos absurdos. No entanto, é o que está 
acontecendo. Os pobres fazendeiros 
conservam os cafezais no limpo, combatem a 
broca, colhem o café, secam-no, puxam-no, 
beneficiam-no em suas máquinas, ensacam-
no, pesam-no e despacham-no pelas 
estradas de ferro. Depois de toda essa 
trabalheira, o café é amontoado e queimado. 
Já foram queimadas 35 milhões de sacas. 
Para dar ideia do volume que isso representa 
basta pensar que 35 milhões de sacas 
formam uma pilha de 40 por 40 metros, muito 
mais alta que o Pão de Açúcar ou o mais alto 
arranha-céu de Nova Iorque ou a Torre Eifell 
de Paris.  
E os meninos ficaram a refletir sobre aquela 
monstruosidade econômica. (LOBATO, 1958, 
p. 49) 

[...] 
-Isto serve para mostrar que o que vale para 
a grandeza de um povo não é a extensão do 
território e sim a qualidade da gente. Com um 
território pequeno e de más terras, cheio e 
vulcões, todo picadinho e, além do mais, 
sujeito a terríveis terremotos, este 
maravilhoso império vem assombrando o 
mundo. (LOBATO, 1958, p. 138) 
 

 

 

Nesses dois excertos vemos que a avó parece expor seu ponto de vista 

sobre o que ela denomina de “imbecilidade econômica” talvez na tentativa de 

levar as crianças a refletirem sobre o que considera característica do povo 

brasileiro, em contraste com o povo japonês que soube fazer-se um povo 

grandioso, esforçado e empenhado em superar todas as dificuldades impostas 

pelo pequeno território. 
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c) Também temos em Geografia de Dona Benta a avó-professora-

mediadora “antenada” com a sua contemporaneidade e que se espanta, 

constantemente, com o conhecimento novo, advindo das novidades do 

momento. Temos abaixo dois excertos sobre o momento em que a avó 

fala sobre o rádio: 

 

Geografia de Dona Benta 
 

Geografia de Dona Benta 

 
Dona Benta suspirou. Depois fez ver aos 
meninos a revolução que a descoberta do 
rádio trouxera para o mundo. 
---É prodigioso o rádio! –disse ela. Estamos 
aqui no outro lado do globo, perto do Japão –
e estamos ouvindo as últimas novidades do 
Brasil. Antigamente, para obtermos essas 
notícias tínhamos de esperar carta –e a carta 
era forçada a viajar meses para chegar às 
nossas mãos. (LOBATO, 1958, p. 136). 

 
[...] 
Todas as noites os meninos conversavam 
pelo rádio com o compadre Teodorico sem 
darem importância à maravilha que era 
aquele extraordinário meio de comunicação 
aérea. Dona Benta, porém, não deixava 
nunca de espantar-se. Que assombro! –vivia 
dizendo. Que maravilha! Já tia Nastácia não 
acreditava em coisa nenhuma. (LOBATO, 
1958, p. 137) 

 

 

Segundo José de Almeida Castro, fundador e ex-presidente da ABERT  

Clubes de amigos e primeiras “PR” (emissoras com Clubes ou sociedade, como 

a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro: PRA-2) no rádio brasileiro, o rádio, no 

Brasil, teria surgido, oficialmente, em 7 de setembro de 192282, embora somente 

tenha começado a operar em 30 de abril de 1923. Ele passou praticamente uma 

década sem ter qualquer controle. Somente em 1934, com o governo de Getúlio 

Vargas, foi que se instituiu o primeiro Código Brasileiro de Radiodifusão, feito 

pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), vinculado diretamente ao 

presidente Vargas.  

No mundo, o rádio apareceu no final do século XIX, 1896, e teria 

revolucionado a comunicação à distância83.  

É disso que trata Dona Benta, da revolução que esse tipo de comunicação 

imprimiu ao mundo. Ela deseja que as crianças fiquem despertas para o fato de 

eles conversarem, todas as noites, com o coronel Teodorico, que ficara no sítio 

                                                           
82 Informações disponíveis em http://www.abert.org.br/web/index.php/quemsomos/historia-do-

radio-no-brasil#, acesso em 04/07/16. 
83 Informações disponíveis em http://historia-da-comunicacao.blogspot.com.br/2012/03/o-

surgimento-do-radio.html, acesso em 04/07/16. 

http://www.abert.org.br/web/index.php/quemsomos/historia-do-radio-no-brasil
http://www.abert.org.br/web/index.php/quemsomos/historia-do-radio-no-brasil
http://historia-da-comunicacao.blogspot.com.br/2012/03/o-surgimento-do-radio.html
http://historia-da-comunicacao.blogspot.com.br/2012/03/o-surgimento-do-radio.html
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e estava a milhas de distância. Era importante pensar e refletir sobre essa 

revolução. 

Dona Benta sempre se espantava com a rapidez que o rádio, como meio 

de comunicação, imprimia na transmissão de mensagens e seu desejo era o de 

despertar esse espanto também nas crianças, para que elas não ficassem como 

Tia Nastácia, completamente apática às novidades científicas da humanidade, 

por ignorar o conhecimento científico. 

 

d) Dona Benta, como competente avó-professora-mediadora, preocupa-

se em situar as crianças quanto a conhecimentos de outras artes, como a 

literatura, falando sobre Camões, e a música, ao ouvir, coincidentemente, 

a valsa Danúbio Azul, no momento em que falava sobre esse rio para as 

crianças.  Os dois exemplos que seguem são, por isso também, exemplos 

de intertextualidade. Além disso, acrescentam um tom poético à figura da 

avó. 

 

Geografia de Dona Benta 
 

Geografia de Dona Benta 

 
-Vejam, meus filhos, o que é o mundo! 
–disse Dona Benta. Estamos 
exatamente no pontinho da Ásia onde 
já esteve há séculos o velho Camões, 
que naquele tempo era mocinho e 
namorador. Aqui, aqui... Aqui escreveu 
ele muitos dos seus versos... 
Ficou uns instantes pensativa. Depois: 
-Tudo morre, tudo passa, tudo 
desaparece levado pelo rio do Tempo –
menos a obra de darte [sic]. Como 
Camões produziu uma verdadeira obra 
darte [sic], não morreu –está sempre 
vivo na memória dos homens –sempre 
lido –sempre recordado... (LOBATO, 
1958, p. 156) 

 
Dona Benta continuou às voltas com o 
Danúbio, contando que depois de sair da 
Romênia ele ainda pegava um pedacinho da 
Rússia, só então lançando-se no Mar Negro. 
Nesse ponto foi interrompida por uma 
deliciosa música apanhada pelo rádio de 
Pedrinho. Era o “Danúbio Azul”, célebre valsa 
de Strauss, um compositor vienense. Esperou 
que a música chegasse ao fim. Depois deu 
um suspiro de poesia e continuou a danubiar. 
(LOBATO, 1958, p. 204) 

 

      

e) Os ensinamentos da avó ocorrem num ambiente agradável de 

construção do conhecimento. A viagem imaginária a bordo do “Terror dos 

Mares” propicia momentos de pura diversão em que realidade e fantasia 

se misturam, se confundem e se completam. E Dona Benta é sempre a 

responsável por permitir que isso ocorra graças à sua competência de 

saber dosar esses momentos e permitir que eles se realizem na medida 
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certa. Emília, todavia, parece sempre estar presente nesses momentos 

de maior ludicidade, já que é ela que os sugere ou mesmo os reproduz. 

Lembramos aqui alguns momentos do capítulo IX, quando a boneca faz a 

sugestão de que se reproduza o momento do achamento do Brasil e Dona 

Benta permite que a encenação se desenrole até o ponto em que ela 

contribui para a aprendizagem de todos: 

 

Geografia de Dona Benta 
 

Geografia de Dona Benta 

 
-Vamos aproveitar a oportunidade e 
repetir a cena do descobrimento, 
propôs Emília. “O Terror dos Mares” 
afasta-se para alto mar e vem vindo, e 
vê de repente aves marinhas e ramos 
de árvores flutuantes etc. 
Gostando da ideia, Dona Benta deu 
ordem ao Imediato para que afastasse 
o brigue até perder-se de vista a costa. 
O Imediato transmitiu a ordem à 
tripulação, que teve, para executá-la, 
de desamarrar do chifre, por algum 
tempo, a linha do anzol –e as velas 
foram arrumadas de jeito que o brigue 
se afastasse dali, rumo nordeste. Uma 
hora depois estavam em pleno oceano, 
sem nenhuma pontinha de terra à vista. 
-Eu sou Cabral! –disse Emília –e 
plantou-se na amurada, com a mão em 
viseira, sondando com os olhinhos 
agudos o horizonte. De repente gritou: 
Aves marinhas! Vem vindo em nossa 
direção uma gaivota! Também estou 
vendo pedaços de pau e ramos de 
árvores flutuando –sinal de terra 
próxima. Mas que terra será, meu 
Deus? El-Rei Dom Manuel mandou-me 
com estas naus para a Índia buscar 
pimenta do reino e cravo e eu vim pelo 
caminho certo. É verdade que depois 
de sair da Ilha do Cabo Verde, onde 
tomamos água, me desviei da rota para 
evitar as calmarias da costa africana... 
Nesse ponto, Dona Benta a 
interrompeu. 
-Que vem a ser calmarias, Senhor 
Almirante Pedro Álvares Cabral? 
Emília ignorava-o. 
-São trechos do mar –explicou Dona 
Benta –em que durante certas épocas 
não há ventos. O mar fica parado, 
como um imenso espelho móvel onde 
o céu se reflete. Os navios de vela que 
tem a desgraça de entrar numa dessas 
zonas são obrigados a esperar 

 
[...] 
Emília quis continuar a representação. Quis 
que se rezasse a primeira missa no Brasil e 
outras coisas assim. O Capitão, entretanto, 
que apesar de simples capitão mandava 
naquele almirante de brincadeira, declarou 
que estavam estudando Geografia e não 
História –e ordenou ao imediato que tocasse 
o brigue para frente. (LOBATO, 1958, p. 61) 
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semanas inteiras até que algum vento 
os tire dali. A desgraça do navio de vela 
é essa –só movimentar-se quando há 
vento. Continue a descobrir o Brasil, 
senhor Almirante. (LOBATO, 1958, p. 
59-60). 

 

Desse modo, Dona Benta une o útil ao agradável, como popularmente 

poderíamos lembrar, ou ainda como nos sugere Cardoso (2008), o 

conhecimento pode ser dulce e utile. Concordamos com o ponto de vista da 

estudiosa de que as obras ditas “didáticas” de Lobato não perdem o tom da 

ficção nem o da diversão e isso contribui para lhes agregar marcas estéticas. 

Vejamos:  

 

Ainda que algumas de suas obras [de Lobato] tenham sido banidas das 
escolas, Lobato não desistiu de seu projeto, insistindo em publicar 
outros livros com conteúdos escolares. Sua obra inclui aspectos 
didáticos, mas seu didatismo dilui-se na criatividade e na adequação 
de seu conteúdo ao espaço onde é discutido. A aula de gramática é 
divertimento, quando vista sob o prisma da ficção; da mesma forma, a 
geografia, a história e as ciências são tratadas como processo cuja 
compreensão se dá através do entendimento da vida como uma 
grande aventura. O resultado é sofisticado, tornando-se evidente a 
tensão resultante do tratamento estético conferido a um conteúdo 
pedagógico, por meio da visão iluminista de que a arte deveria fundir o 
útil ao agradável, ser dulce e utile. (CARDOSO, 2008, p. 292) 
 

f) Finalmente, temos a avó preocupada com o desenvolvimento da 

criticidade em seus ouvintes. Tanto aqui como em Dom Quixote das 

Crianças ela parece objetivar que a discussão dos assuntos proporcione 

dúvidas, questionamentos e descobertas. Desse modo, Dona Benta 

procura desenvolver temas instigantes que garantam boa discussão e 

levem os habitantes do sítio/ouvintes a pensar.  
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Geografia de Dona Benta 
 

Geografia de Dona Benta 

Pedrinho tirou o boné, numa saudação 
respeitosa. Depois disse: 
-Uma coisa estou notando: não há por 
aqui nações independentes. Tudo tem 
dono europeu. Esta ilha é dos ingleses; 
aquela, dos holandeses; aquela outra, 
dos alemães. Quer dizer que a pirataria 
europeia por estes mares foi grande... 
-Sim, meu filho. Os europeus, sobretudo 
os ingleses, não passam de piratas bem 
organizados e bem armados. Varreram o 
mundo com os seus navios cheios de 
canhões para apossar-se de todas as 
terras cujos nativos fossem muito fracos 
para defender-se. Por bem ou por mal 
iam “conquistando”, que é como o 
europeu chama este roubo das terras 
alheias. O grande período das 
Conquistas, que na História figura como o 
mais heroico de todos, não passa do 
período em que a Pirataria Organizada 
alcançou o seu apogeu. Nós somos 
descendentes desses grandes piratas, 
temos a pirataria no sangue e por isso nos 
entusiasmamos tanto com o chamado 
Período das Descobertas. Mas se a 
história em vez de ser escrita por nós 
fosse escrita pelos povos pirateados, que 
diferença não havia de ser... (LOBATO, 
1957, p. 171) 

 

Nem queiram saber, meus filhos, o que foi 
o célebre “tráfico de escravos africanos...” 
Virou a maior tragédia da História. A 
crueldade dos brancos, a cupidez dos 
civilizados excedeu a tudo quanto se possa 
imaginar. Pegar negros na África para 
exportá-los para a América tornou-se o 
grande negócio dos tempos. Fácil 
compreender isso. Se é negócio criar gado, 
formar pastos onde o gado paste, construir 
cercas, dar-lhe sal, tratá-lo, esperar que 
cresça e engorde, se com toda essa 
trabalheira e demora é bom negócio criar 
gado, imaginem que mina de ouro não era 
pegar a laço um gado humano solto na 
África, sem ter nenhum desses trabalhos 
preliminares! 
Cercavam uma aldeia de negros, 
aprisionavam-nos, metiam os moços em 
cangas dois a dois e tocavam para a costa, 
onde o navio negreiro ancorava à espera do 
carregamento de “marfim preto”, como eles 
jocosamente diziam. Crianças, velhos, 
doentes, tudo isso ficava largado na aldeia 
para que morresse de fome ou fosse 
comido pelas feras. 
-Que horror, vovó! –exclamou a menina, 
realmente horrorizada. E quem fazia isso? 
-Todos os civilizados, sobretudo os 
portugueses, os ingleses e os holandeses. 
Por muito tempo esses três povos brigaram 
pelo monopólio da exportação do “marfim 
preto”. A coisa dava lucros fantásticos. Os 
árabes encarregavam-se de dar bebida aos 
negros e tangê-los para a costa. Os 
civilizados, então, com seus navios 
negreiros, vinham pegar o carregamento. 
[...] 
-E como acabou isso? 
-A tragédia foi tamanha que o coração dos 
civilizados foi amolecendo. O clamor contra 
aquilo fez-se enorme. Por fim a Inglaterra 
tomou a dianteira, promulgando leis 
terríveis contra o negócio; chegou mesmo a 
mandar seus navios perseguir nos mares 
os navios negreiros. E sabe o que os navios 
negreiros camuflados faziam ao 
perceberem ao longe um navio inglês? 
Escancaravam um alçapão para que toda a 
carga de “marfim preto” fosse tragada pelo 
oceano! De modo que quando o navio 
inglês encostava e o capitão vinha dar a 
busca, nem a catinga dos negros 
aparecia... 
-Que horror, vovó! Que bicho malvado é o 
homem... (LOBATO, 1957, pp. 189-190) 
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As ideias acima expostas apresentam uma Dona Benta conhecedora das 

maldades da escravidão praticadas pelos diferentes povos. Seu discurso é 

humanizador, de condenação da escravidão e de tentativa de conscientizar as 

crianças dessa situação desumana pela qual o Brasil também passara. Essas 

posições nos sugerem uma Dona Benta/Lobato atenta/o aos horrores que os 

homens brancos impingiram aos homens negros ao longo da história da 

humanidade84. 

Podemos, assim, perceber que o método de Dona Benta ensinar/mediar 

parece funcionar. Ela consegue explicar o assunto, discuti-lo, levantar 

questionamentos e desenvolver o raciocínio crítico de seu público de forma 

agradável. Tudo isso sendo compreendida pelo pessoal do Sítio, como vemos 

logo no início de Geografia: 

---Só, vovó? Tão simples... 
---Só, meu filho. Todas as coisas da ciência são simples quando as 
entendemos. 
---Sempre que a senhora explica nós entendemos muito bem; mas 
quando os outros explicam, ficamos na mesma. 
---É que só explico o que sei. Muitas criaturas se metem a explicar o 
que não sabem –e por isso ninguém as entende. Como seria possível 
entendê-las se elas mesmas não estão se entendendo? (LOBATO, 
1957, p. 10) 

 

Geografia de Dona Benta, desse modo, parece agregar ao leitor 

conhecimentos pontuais de maneira bastante diversa do que faziam os manuais 

escolares daquela época (e por que não dizer que até hoje continuam assim?). 

O útil e o lúdico estão lado a lado nesse texto.  

                                                           
84 Embora Dona Benta se mostre contrária à escravidão, ela mantém Tia Nastácia, mesmo que 

livre, no sítio, como sua empregada, e ficamos sabendo, por Narizinho, que ela fora 
comprada pelo marido de Dona Benta, em trecho de Geografia de Dona Benta:  

-Tia Nastácia conta que a mãe dela veio da África, dum lugar chamado 
Angola, lembrou Narizinho. Também conta que foi escrava sua, 
quando moça, vovó. 
-Pois foi, confirmou Dona Benta. Foi minha escrava, sim. Meu marido, 
que Deus haja, comprou-a por 2:500$000, lembro-me muito bem... 
(LOBATO, 1958, p. 190). 

Talvez ao inserir esse tipo de comentário, Lobato quisesse trazer para os leitores a discussão 
das incoerências praticadas durante o período da escravidão e mesmo depois dele, já 
que Tia Nastácia, embora tenha um livro dedicado a ela, continua sendo apenas a 
cozinheira e quituteira do Sítio. Sua situação de liberdade não se configura socialmente 
e a opressão a sua pessoa continua a existir, haja vista as tantas agressões verbais que 
a boneca Emília lhe impõe em diversas obras e que já foi motivo de tentativas de censura 
aos textos de Lobato. Talvez nossos professores pudessem se servir dessas situações 
para ajudar o pequeno leitor a entender a situação dos ex-escravos no país após a 
abolição da escravatura. Vale lembrar que Lobato sempre encontrava um caminho para 
inserir, em seus textos infantis, questões polêmicas como essa. 
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Finalizamos esse capítulo lembrando um trecho de carta enviada a 

Monteiro Lobato por leitora de 18 anos, intitulada Miriam, já universitária, de 

25/03/1944 e com alguns recortes recolhidos por Dona Purezinha sobre 

Geografia de Dona Benta que constam dos Cadernos de Recortes de Dona 

Purezinha, disponíveis na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. A carta apresenta 

um desabafo da moça às voltas com exames vestibulares e que se diz 

neurastênica em virtude “dos decretos que se sucediam fazendo mudar dia a dia 

os processos de exame deixa[ndo] qualquer um em tal estado”85. Segundo a 

garota,  

O programa de Geografia para ser estudado no prazo de um mês, 
incluía tudo, no seu bom sentido [...] Bom. Eu sabia Geografia, mas 
estava já num ponto em que qualquer compêndio me dava náuseas. 
Então, entra o snr. em cena. Eu não precisava +[sic] estudar, mas não 
me sentia bem sem fazê-lo. Abri então a Geografia de Dona Benta que 
me desanuviou o espírito e me deixou em um estado de ânimo milhões 

de vezes melhor.86 
 

A carta foi escrita a Lobato como agradecimento por amenizar momento 

tão tenso de sua vida com o livro Geografia de Dona Benta, uma espécie de 

viagem pelo imaginário que ajudou a leitora a enfrentar sua realidade naquele 

momento. 

Por fim, apresentamos três textos retirados de recortes dos Cadernos de 

Dona Purezinha. Todos tratam, de alguma forma, do livro Geografia de Dona 

Benta e apresentam críticas nada satisfatórias à obra. Vejamos:  

 

A Confissão do Sr. 
Monteiro Lobato-Dona 
Benta prega o separatismo 
e a queda do governo. 
[...] Possui o autor do “Jeca 
Tatu” o gênio da demolição e 
da caricatura. Sua “Geografia 
de Dona Benta” é veneno 
puro, instilado na alma infantil 
desde o banco das escolas. 
O autor de “Jeca Tatu” 
espalha o desânimo, faz 
“meetings” contra o governo, 
resume o Brasil em S. Paulo, 
procura ridicularizar os outros 
Estados, faz humorismo 
agrega or[sic] e, no fim, em 

Literatura Perniciosa 
O cuidado com a formação 
intelectual e moral da 
juventude está no primeiro 
plano das preocupações dos 
governos modernos. 
[...] Em todos os países 
modernos, o Estado exerce 
severa fiscalização sobre os 
livros destinados às crianças 
e policiam energicamente a 
literatura infantil. 
Nenhum livro é adotado nas 
escolas sem que se hajam 
pronunciado as comissões 
técnicas encarregadas de 

O Brasil insultado por 
brasileiros. 
Em regra, é uma calamidade 
a literatura infantil brasileira. 
Livros dos mais 
inconvenientes são 
entregues às crianças 
ingênuas, com ideias 
dissolventes, imagens 
impróprias, conceitos 
amorais. 
Muitos autores confundem, 
de maneira alarmante, os 
métodos pedagógicos e, 
visando certos objetivos, 
conduzem tudo a resultados 
incríveis. 

                                                           
85 Arquivo Raul de Andrada e Silva/IEB-USP. Pasta 15- cx4- D2-18, carta da leitora Miriam, de 
25/03/1944. 
86 Idem 
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sua resposta aos nossos 
comentários, com uma 
bravura digna de elogios, 
afirma que é isso mesmo que 
devemos ensinar às crianças, 
e mais alguma coisa. 
[...] O autor da “Geografia de 
Dona Benta” também 
reafirma que Mato Grosso 
não passa de fundo de quintal 
de S. Paulo: “Mas Mato 
Grosso é, de fato, uma 
espécie de fundo de quintal 
de S. Paulo”. 
E acrescenta que a 
“Geografia de Dona Benta, 
nesse ponto, está até errada: 
“O verdadeiro S. Paulo não 
compreende só S. Paulo, 
Paraná e Mato Grosso, mas 
também o Triângulo Mineiro”.  
Depois de confessar que já 
foi separatista e que não o é 
mais, o senhor Monteiro 
Lobato escreve, agora, 
esclarecendo melhor as 
ideias de D. Benta: “Entre S. 
Paulo e o Amazonas ou o 
Pará, por exemplo, não existe 
ligação geográfica nenhuma 
nem independência 
econômica”. 
[...]Na “Geografia de Dona 
Benta” encontramos mais 
este comentário metido na 
cabeça das crianças: “O 
Paraná é um Estado paulista, 
isto é, que está na órbita de 
S. Paulo, como Santa 
Catarina está na órbita do Rio 
Grande. Os paulistas o 
colonizaram, e tempo houve 
em que seu território fazia 
parte de São Paulo”.87 

escolher o material didático 
dos cursos de instrução. 
Entre nós esses assuntos 
têm sido geralmente 
descurados e somente agora 
o ministro Capanema procura 
com empenho corrigir as 
falhas e defeitos da literatura 
infantil. 
Por isso queremos chamar a 
atenção do governo para o 
livro denominado “Geografia 
de Dona Benta”, que a 
Companhia Editora Nacional 
acaba de publicar numa 
coleção chamada “Biblioteca 
Pedagógica Brasileira”. 
Com a ideia de exaltar São 
Paulo, o escritor diminui 
acintosamente outros 
Estados, humilha a 
população de Mato Grosso e 
trata ironicamente o Estado 
de Minas Gerais. 
O sr. Monteiro Lobato pode 
ter sobre os assuntos 
relativos à sua pátria as 
ideias que melhor lhe 
parecerem, mas a opinião 
nacional não permitirá que 
em livros destinados às 
crianças instile o veneno de 
um estúpido regionalismo, 
que pretende afirmar-se à 
custa de insultos atirados ao 
resto do país. 
A “Geografia de Dona Benta” 
é uma ignomínia e a Editora 
Nacional publicando-a e 
incorporando-a a uma 
Biblioteca Pedagógica 
Brasileira fez-se cúmplice do 
crime de lesa-pátria praticado 
pelo escritor paulista. 
[...] A “Geografia de Dona 
Benta” poderá ser 
classificada entre os livros 
que servem aos propósitos 
da propaganda comunista, 
pois que o seu fim bem claro 
é lançar no espírito da 
infância sentimentos 
antipatrióticos, visando à 
futura desagregação do 
Brasil.88 

Outros transpõem para as 
histórias, destinadas a 
crianças, toda a ironia e 
malícia que repontam nos 
seus trabalhos literários. 
Este é o caso do sr. Monteiro 
Lobato, por exemplo. Não se 
pode deixar de lamentar que 
um escritor de tanto talento, 
ultimamente, consagrado à 
produção de livros para 
crianças, também se deixe 
irrefletidamente arrastar para 
esse terrível trabalho de 
envenenamento da alma 
infantil. 
A “GEOGRAFIA DE DONA 
BENTA” 
Mais condenável ainda é a 
ação da empresa editora que 
lança no país inteiro, como 
uma provocação e um 
escárnio, tais livros. 
A Companhia Editora 
Nacional acaba de publicar, 
na coleção, que, por ironia, se 
chama Biblioteca Pedagógica 
Brasileira, a “Geografia de 
Dona Benta”, livro 
separatista, criminosamente 
colocado nas mãos das 
crianças brasileiras. [...] 
Mais adiante, o espírito 
separatista, que anima todo o 
livro, se denuncia claramente: 
“São Paulo é um pequeno 
país, capaz de viver por si 
mesmo, bastando-se em tudo 
a si próprio. Mato Grosso, 
que fica lá atrás, não passa 
de uma dependência dele, 
espécie de fundo de quintal”. 
[...] 
Esse livro faz parte da 
Biblioteca Pedagógica 
Brasileira, é aconselhada sua 
adoção nas escolas, através 
da imprensa e até do rádio-
educativo. [...] 
A Companhia Editora 
Nacional, que lançou esse 
livro para crianças, deve ser 
coibida pelo governo a retirá-
lo imediatamente da 
circulação. 

                                                           
87 Livro de Recortes de Dona Purezinha, p. 256, recorte 657, vol. I, Biblioteca Infantil Monteiro 
Lobato. 
88 Livro de Recortes de Dona Purezinha, p. 256, recorte 658, vol. I, Biblioteca Infantil Monteiro 

Lobato. 
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Muitas professoras 
dedicadas costumam 
arrancar, nas escolas, várias 
páginas de livros perniciosos, 
que a inconsciência dos 
nossos falsos técnicos em 
matéria de ensino e de 
educação mandam adotar. 
Em relação, porém, ao sr. 
Monteiro Lobato, seria 
necessário suprimir o Brasil 
de sua espantosa geografia 
para crianças. Enquanto nele 
são elevados, exaltados, 
engrandecidos todos os 
países, só o Brasil é 
reprimido e achincalhado 
pelo espírito separatista que 
o inspirou. 
Chamamos para esse livro a 
atenção dos nossos chefes 
militares, da mocidade das 
escolas de guerra, dos 
patriotas, das associações 
cívicas. Ele é um sintoma 
alarmante da desagregação 
subterrânea do Brasil.89 

 

 
Todos os três artigos relatam que a obra Geografia de Dona Benta não é 

bem-vinda para a literatura infantojuvenil. Há também nos três uma preocupação 

em rotular o escritor Monteiro Lobato como um homem que pregava o 

separatismo dos Estados, privilegiando o Estado de São Paulo como o mais 

desenvolvido na época e subjugando os outros, em especial os que faziam 

fronteira com São Paulo, como dependentes dele.  

Para a época, assim como hoje, São Paulo era o estado mais 

desenvolvido. Na década de 30, momento em que esses recortes apareceram 

(a obra foi publicada em 1935), havia ocorrido a Revolução Constitucionalista 

(1932): Getúlio Vargas chegara ao poder e via-se o fim da política café-com-leite 

(São Paulo e Minas Gerais revezando-se no poder político). Além disso, a partir 

de 1933, aproximadamente, podemos lembrar que a decadência do café abre 

espaço para a industrialização. 

Diante disso, Lobato em sua obra parece apenas defender algo pelo qual 

o Brasil passava: São Paulo era o estado mais desenvolvido e o que passara a 

                                                           
89 Livro de Recortes de Dona Purezinha, p. 288, recorte 719, vol. I, Biblioteca Infantil Monteiro 

Lobato. Texto publicado no jornal Diário da Noite, de 13/03/1936. 
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ditar as normas do processo de industrialização. Embora não tivesse viajado por 

todas as regiões brasileiras, o escritor era suficientemente informado, a partir de 

suas leituras, sobre o resto do país e procurava passar aos pequenos leitores 

essa informação que, aos olhos dos que achavam entender de educação, era 

vista como discriminatória em relação aos demais estados brasileiros. 

No segundo texto Lobato chega mesmo a ser denominado de regionalista 

que destila veneno nas almas infantis. Não concordamos com a ideia de que 

haja qualquer resquício de regionalismo em Geografia de Dona Benta. 

Acreditamos que o escritor pretendia despertar o espírito crítico das crianças que 

o liam por todo o país a fim de que formassem sua opinião crítica a respeito dos 

assuntos colocados em pauta na obra. 

Além disso, não concordamos com o argumento do autor desse texto de 

que o “Estado deve exercer severa fiscalização sobre os livros destinados às 

crianças e policiar a literatura infantil”. Para nós, isso significa que o Estado 

deveria apontar que um texto fosse lido conforme ele desejasse, o que a nosso 

ver significa cercear a liberdade de leitura e de interpretação de um texto. Lobato 

nunca foi a favor de “amarras” de leitura, sempre advogou a liberdade de 

pensamento e vemos isso presente em praticamente todas as suas obras. 

Perguntamo-nos o que o autor do texto desejava ao dizer que o ministro 

deveria “corrigir falhas e defeitos da literatura infantil”? As falhas seriam livros, 

por exemplo, que ensinavam a pensar, como acreditamos era o caso dos livros 

infantis lobatianos? Vemos que o argumento final é sempre o de condenar 

Lobato acusando-o de ser adepto do comunismo e, por isso, merecedor de 

punição. O autor afirma que o livro Geografia de Dona Benta serve a “propósitos 

comunistas” e “procura lançar no espírito da infância sentimentos antipatrióticos 

visando à futura desagregação do Brasil”. Para nós, esse argumento buscava 

aterrorizar escolas, pais e governos municipais pouco instruídos e nada críticos 

a fim de que impedissem que o livro chegasse às mãos das crianças. 

Finalmente, o terceiro artigo traz novamente para o leitor o perigo do livro 

de Lobato que seria um “envenenamento da alma infantil”. Se não fosse risível 

tal expressão, poderia ser até poética em virtude da seriedade com que ela 

parece ser apresentada no texto. Não entendemos como uma obra, que lança 

mão do recurso da viagem e de uma avó conhecedora de tantas informações 
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sobre os mais variados países e costumes mundo afora, poderia ter a intenção 

de informar equivocadamente o pequeno leitor. 

Também não concordamos com o argumento de que o Brasil é 

achincalhado por Lobato, enquanto ele exalta os outros países do mundo no 

texto da Geografia. Para nós, o autor se restringe a falar, a partir da ficção, 

naquele momento, sobre os fatos que ele analisa e procura apresentá-los às 

crianças sem fazer uso de um patriotismo piegas e equivocado como o que se 

anuncia ao final desse artigo quando o autor do texto faz um pedido de ajuda 

aos militares e à mocidade de guerra, como se eles fossem os verdadeiros 

“salvadores” da apodrecida pátria brasileira. 

 
4.3 O exemplo de mediação de leitura de Dona Benta e os mediadores 

atuais 
  

Em Curso sobre mediador de leitura: Cinco passos para a mediação de 

leitura- 3º Prêmio RBS de Educação- Para Entender o Mundo (2015), 

encontramos nove itens que apontam para a formação do indivíduo mediador. 

Segundo o texto do curso, mediadores de leitura devem se tornar capazes de: 

1. Olhar e ouvir o interlocutor para captar seus interesses, desejos e 
anseios; 
2. Levar em consideração esses interesses para ampliação do 
repertório dos alunos, condição necessária para que possam escolher 
e desenvolver preferências; 
3. Escolher a obra ou materiais que utilizarão, de acordo com os 
interesses, necessidade e possiblidade de seu público; 
4. Investigar e checar diferentes fontes de informações para serem 
apresentadas ao grupo; 
5. Pesquisar as fontes e os contextos de produção dos textos que 
serão lidos para ampliar o repertório dos alunos; 
6. Planejar e preparar a leitura; 
7. Selecionar o acervo que será disponibilizado para os ouvintes; 
8. Desenvolver estratégias para aproximar o texto do leitor; 
9. Refletir sobre o processo de mediação.90 
 

Assim como as funções do mediador, apontadas anteriormente por 

Cerrilo, Larrañaga e Yubero, (2002), vão ao encontro das atividades mediadoras 

de Dona Benta nas duas obras anteriormente analisadas, essas nove 

capacidades de ação propostas acima também se manifestam na figura da avó 

em sua ação mediadora.  

Dona Benta está sempre atenta aos desejos das crianças por ouvir 

histórias ou saber coisas e para sanar esses desejos não mede esforços em 

                                                           
90 http://www.premiorbsdeeducacao.com.br/2015/curso-entrar/, acesso em 15/03/2016. 

http://www.premiorbsdeeducacao.com.br/2015/curso-entrar/
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fazer vir livros do exterior, por exemplo, lê-los e esmiuçá-los com seu público 

pequeno e curioso. Quando tem alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado 

e discutido, busca se informar para melhor resolver a questão. Está preocupada 

com a ampliação do repertório das crianças, seja no quesito conhecimento, seja 

no de linguagem. Além disso, organiza seus serões, pensando no tempo e no 

local onde ocorrerão e procura deixá-los mais prazerosos, seja com as 

guloseimas de Tia Nastácia, seja com o uso da imaginação, viajando, algumas 

vezes, para os espaços das ações das histórias.  

Também aproveita para comentar o que pode ser lido, no futuro, pelas 

crianças, para conhecerem mais sobre o assunto. Suas estratégias leitoras 

desenvolvidas parecem funcionar de forma positiva, já que como leitores ficamos 

sabendo que as crianças enveredam por outras leituras algumas vezes.  

Por fim, Dona Benta se preocupa em saber o que as crianças aprenderam 

nas mediações por ela executadas, como ocorre em Fábulas (1958): 

Dona Benta concordou. Tudo tem conta, e a maior sabedoria da vida é 
usar e não abusar. Mas, querendo saber se tinham aproveitado a lição, 
disse: 
-Muito bem. Vamos agora ver se não perdi meu tempo. Que é que você 
conclui de tudo isso, Pedrinho? 
-Concluo, vovó, que as fábulas, mesmo quando não valem grande 
coisa, têm sempre um mérito: são curtinhas... 
-Muito bem. E você, minha filha? 
-Para mim, vovó, as fábulas são sabidíssimas. No momento a gente só 
presta atenção à fala dos animais, mas a moralidade nos fica na 
memória e de vez em quando, sem querer, a gente aplica “el cuento”, 
como a senhora diz. 
-Muito bem. E você, Emília? 
-Eu acho que as fábulas são indiretas para um milhão de pessoas. 
Quando ouço uma, vou logo dando nome aos bois: este mono é o tio 
Barnabé; aquele asno carregado de ouro é o Coronel Teodorico; a 
gralha enfeitada de penas de pavão é a filha de Nhá Veva. Para mim, 
fábula é o mesmo que indireta.[...] (LOBATO, 1958, p. 194). 

 

Dessa forma, acreditamos que as estratégias utilizadas por Dona Benta, 

seja apenas como avó-mediadora, seja como avó-mediadora-professora, trazem 

resultados positivos no processo de leitura-contação-mediação de textos 

literários ou (in)formativos. Acrescentamos a isso a própria opinião dos 

missivistas que escreviam a Lobato/Dona Benta bastante satisfeitos com o que 

aprendiam com todo esse processo. 
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4.3.1  Os mediadores de leitura atuais  
 

Os últimos dez anos do século XXI, entretanto, têm trazido novos desafios 

para o mediador de leitura e o leitor. Devemos começar a pensar nas novas 

tecnologias advindas com a ascensão da internet e na revolução que ela tem 

feito nos meios de comunicação. Essas mudanças também atingiram as escolas 

e o modo de pensar o ensino nelas.  

Parece-nos cada vez mais necessário que a escola procure se adaptar às 

mudanças trazidas pelo ciberespaço para poder exercer, de forma mais 

coerente, seu papel de formação de cidadãos críticos e alfabetizados no mundo 

da leitura on-line. 

Com o uso da internet em sala de aula, o professor pode ter a chance de 

encontrar alternativas que contribuam para a variedade de estratégias no 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Valéria Bussola Martins, em sua 

tese de doutorado que discute o uso do facebook como ferramenta em aulas de 

Estágio Supervisonado:  

No caso da internet, por exemplo, a sua utilização possibilita 
combinação das linguagens verbal, sonora e imagética; propicia maior 
rapidez na busca por informações e oferece interatividade em tempo 
real com pessoas de todo o mundo. Ela não anula a figura do professor 
(MARTINS, 2014, p. 96). 

 
Embora o uso da internet seja cada vez mais inevitável no processo de 

ensino-aprendizagem, a resistência por parte dos professores é bastante 

frequente, seja por falta ainda de uma metodologia eficaz para essa inserção, 

seja por que o professor se sente inseguro com uma ferramenta que ele mesmo, 

muitas vezes, não domina. Podemos somar a isso a lentidão no processo de 

instalação, nas escolas públicas, em princípio, de redes eficientes de dados que 

apresentem velocidade suficiente para que os alunos possam navegar de 

maneira satisfatória quando solicitados a executar possíveis tarefas que 

envolvam o uso da internet. 

É importante lembrarmos que nosso aluno também mudou, não é mais o 

mesmo de há dez ou vinte anos. Essas novas gerações passaram a fazer outros 

tipos de leituras, em diversas plataformas. Não estamos mais falando apenas de 

papel físico, de folhas físicas de livros, mas de novas plataformas e novas 

interfaces. Agora o aluno digita seu texto numa tela, não mais o fixa na folha de 

papel com sua letra impressa; agora o aluno pode escrever suas impressões de 
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leitura num blog em vez de registrá-las nas linhas de um caderno de papel. Com 

isso, ele pode compartilhar essas impressões com um número grande de 

pessoas o que não ocorre com o registro feito no caderno físico. Segundo Ribeiro 

(2005, p. 126 apud AZEVEDO, 2016, p. 101), em Tecnologias para aprender: 

as tecnologias eletrônicas digitais fundaram novas maneiras de 
escrever e ler, utilizando interfaces novas: o teclado e o monitor em vez 
da caneta e do papel, a impressora, a utilização de softwares tais como 
o Word, o bloco de notas, os navegadores para as leituras na internet. 
Tudo isso são novas interfaces, tanto para o escritor quanto para o 
leitor, ou novas tecnologias para fixar a escrita e fazer a leitura (a tela 
ou a página impressa). É importante frisar, no entanto, que são 
tecnologias que aderem a possibilidades já existentes e estáveis há 
tempos, ou seja, melhor do que dizer que são exclusivas e excludentes, 
essas tecnologias se somam a um rol de práticas de leitura e escrita, 
são híbridas em sua natureza e origem, já que são, ao menos em parte, 
familiares ao leitor e são alternativas ao modo de ler e escrever. 

 

Se a leitura agora exige a integração das TIC (Tecnologias da Informação 

e Comunicação) ao cotidiano das escolas, exige também que o mediador de 

leitura reveja sua maneira de mediar os textos, já que eles aparecerão em novas 

plataformas de leitura e exigirão, além de conhecimento delas, metodologias que 

as atendam e também criatividade para executar o processo de mediação 

desses textos com os leitores. Tudo isso poderá contribuir para práticas 

educacionais mais democráticas, em especial, no ensino público. Sobre as TIC, 

Maria Luiza Belloni, em O que é mídia-educação, coloca: 

Podemos dizer, em primeira aproximação, que as TIC são o resultado 
da fusão de três grandes vertentes técnicas: a informática, as 
telecomunicações e as mídias eletrônicas. As possibilidades são 
infinitas e inexploradas, e vão desde as “casas ou automóveis 
inteligentes” até os androides reais e virtuais para finalidades diversas, 
incluindo toda a diversidade dos jogos on line (BELLONI, 2009, p. 21). 

 
 

Elas muito possivelmente têm criado um campo de resistência entre os 

professores abertos às mudanças e os resistentes a elas. O que podemos 

pensar é que ao lado da cultura do papel, está a cibercultura, a cultura da tela, e 

nossos professores-mediadores precisam, a cada dia, se adaptar a essa nova 

realidade. Em 2006, Sueli Bortolin já lembrava sobre o uso do CD-ROM para a 

leitura de textos, inovação para a época: “Esse é um caminho que tende a ser 

explorado pelos mediadores de leitura em geral, pois ignorar a pluralidade de 

linguagens e/ou inovações tecnológicas é, no mínimo, desprezar as novas 

formas de comunicação” (BORTOLIN, 2006, p. 59). Se os professores 

aprenderam ouvindo definições de seus mestres ou mesmo lendo conceitos 
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impressos, as novas gerações aprendem “lendo, vendo, assistindo, ouvindo, 

falando, escrevendo, simulando... fazendo” (RETTENMAIER; RÖSING, 2011, p. 

202) e acrescentamos, navegando “no âmbito de texto e de sua 

ciberapresentação” (RÖSING, 1999, p. 167). 

Os alunos atuais sabem que existem muitas fontes de informação e 

compete à figura do professor-mediador de leitura auxiliá-los a reconhecer quais 

são as mais confiáveis e as descartáveis. Assim, o mediador precisa ajudar seus 

alunos a “filtrar” o mundo do ciberespaço e aproveitar o que há de melhor nele. 

Como os alunos hoje podem “navegar” em busca do conhecimento, eles 

parecem estar muito mais no “centro” do processo de ensino-aprendizagem e 

precisam do mediador para aprender a “navegar na melhor rota”, naquela que 

os conduza por espaços mais adequados e eficientes de conhecimento. 

Acreditamos que os textos infantis lobatianos sobreviverão a essa nova 

forma de leitura. E também pensamos que Dona Benta, mesmo como mediadora 

de textos escritos, pode continuar a ser vista como exemplo de mediação. A obra 

infantil completa de Lobato, reeditada pela Editora Globo, também vem sendo 

comercializada em forma de e-book. Nessa nova plataforma, o leitor pode 

interagir de maneira mais rápida, inclusive, com os hipertextos e paratextos, 

bastando um “click” para levá-lo à discussão que eles apresentam. 

Percebemos, entretanto, que a viabilização financeira desses e-books 

ainda levará algum tempo para ocorrer e invadir o mercado editorial. Embora 

tudo pareça fácil e haja tecnologia para “fazer acontecer”, ela é ainda bastante 

cara para a maioria da população. 

Para leitores jovens, mais habituados a essas novas plataformas, é 

bastante possível que, quando o acesso a e-books estiver mais democratizado 

nas escolas brasileiras, a leitura possa ganhar novos significados. Aqui 

pensamos no que o mundo da informática poderia realizar a partir dos aspectos 

lúdicos existentes nos textos infantis de Lobato.  

Se pensarmos, por exemplo, nos dois livros por nós analisados, Dom 

Quixote das Crianças e Geografia de Dona Benta, podemos ter uma ideia do que 

seria possível realizar. Vejamos o que poderíamos encontrar em uma passagem 

como: 

-Estou contando apenas algumas das principais aventuras de D. 
Quixote, e resumidamente. Ah, se fosse contar o d. Quixote inteiro a 
coisa iria longe! Essa obra de Cervantes é em comprida; passa de mil 
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páginas numa edição in-16. Mas só os adultos, gente de cérebro bem 
amadurecido, podem ler a obra inteira e alcançar-lhe todas as belezas. 
Para vocês, miuçalha, tenho de resumir, contando só o que divirta a 
imaginação infantil. 
-In-16, vovó? Que quer dizer isso? 
-É uma medida do formato dos livros. Os livros são feitos de papel, 
como você sabe. O papel vem da fábrica em folhas. Em cada folha 
imprime-se um certo número de páginas. Espere... O melhor é dar um 
exemplo. Traga um jornal. 
-Pronto, vovó –disse ele. Aqui tem um. 
-Muito bem –disse Dona Benta. Vamos agora tomar uma folha inteira 
e desdobrá-la sobre a mesa, assim. Aqui tem você uma folha de papel. 
Se dobrarmos esta folha pelo meio, quantas páginas ficam? Página é 
um lado só do papel. Pedrinho dobrou a folha de papel e contou. 
-Ficam 4 páginas. 
-Isso mesmo. Ora, se imprimirmos um livro em páginas desse formato, 
esse livro se chamará in-folio. Agora dobre o papel mais uma vez e 
veja quantas páginas dá. 
Pedrinho dobrou a folha de papel e viu que dava 8 páginas. 
-Muito bem. Um livro impresso em páginas desse formato é um livro in-
oitavo, ou in-8. Dobre o papel mais uma vez e conte. 
Pedrinho dobrou o papel e contou 16 páginas. 
-Isso mesmo. Um livro impresso em páginas desse formato é um livro 
in-dezesseis, in-16. Dobre o papel mais uma vez e conte. [...] 
-Ora veja só, vovó, uma coisa tão simples e eu não sabia! Vou ensinar 
a Narizinho (LOBATO, 1957, pp. 152-153). 

 

Aqui temos uma aula sobre materialidade do livro dada por Dona Benta. 

Trata-se de uma passagem em que ela executa seu papel de mediadora de 

leitura, parando a narração da história para sanar a dúvida do neto. Imaginemos 

um e-book que pudesse abrir um link para um hipertexto a fim de explorar toda 

essa explicação em forma de imagem animada. Teríamos, com bastante 

segurança, uma aprendizagem garantida do que vem a ser a nomenclatura in-

folio. Lobato se esforça ao tentar colocar na fala de Dona Benta a explicação e 

parece conseguir; entretanto, para os leitores atuais, uma animação certamente 

garantiria mais atenção e interesse por parte deles. 

Também pensamos que, enquanto isso não ocorre, o professor-mediador 

pode se apropriar das informações dadas por Dona Benta e, juntamente com um 

professor de informática, propor a seus alunos a elaboração de um vídeo 

explicativo, montado por eles, por exemplo, sobre a definição explorada pela avó. 

Há inúmeras passagens que poderiam ser exploradas dessa forma e, com isso, 

além de avaliar a leitura do texto e a capacidade mediadora de Dona Benta, o 

professor colocaria seus alunos numa situação lúdica ao produzir um vídeo que 

poderia ser adicionado à página da escola ou mesmo “linkado” em alguma 

página da rede. Trata-se, com isso, do trabalho de mediação de Dona Benta 

sendo relido nas mídias atuais. 
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Ao pensarmos em Geografia de Dona Benta, escolhemos uma passagem 

logo do início da obra, quando Dona Benta responde a uma dúvida de Narizinho 

e incorre na Lei da Gravitação de Isaac Newton: 

-Conte essa lei, vovó, 
-A Lei da Gravitação diz assim: A matéria atrai a matéria na razão direta 
das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. 
-Fiquei na mesma! –gritou Pedrinho. 
-Pois não será difícil compreender, se formos por partes. Diz a lei que 
a matéria atrai a matéria. Matéria é tudo quanto ocupa lugar no espaço. 
Você ocupa lugar no espaço; logo você é matéria. Os astros ocupam 
lugar no espaço; logo os astros são matéria. Emília ocupa lugar no 
espaço; logo Emília é matéria. 
A boneca rebolou-se toda, orgulhosa de ocupar lugar no espaço. 
-Mas o espaço é infinito –continuou Dona Benta, isto é, não tem fim; 
de modo que os astros, por maiores que sejam, não passam de 
pontinhos ocupando lugarezinhos no espaço infinito. Esses pontinhos, 
ou películas de matéria atraem-se, ou puxam-se uns aos outros. 
-Já sei –disse Pedrinho. Um puxa o outro como o íma puxa o ferro. O 
íma que atrai o ferro é a matéria-íma atraindo a matéria-ferro. Continue, 
vovó. 
-Muito bem. A matéria atrai a matéria, mas de que modo? De dois 
modos. Primeiro, na razão direta das massas... 
-Não entendo essa tal razão direta –disse a menina. 
-Muito simples. Quer dizer que quanto maior for um astro, tanto mais 
atrai outro. Se é pequeno, atrai pouco; se é grande, atrai muito. Se um 
astro é o dobro do outro, atrai o dobro do que atrairia se fosse do 
mesmo tamanho. Entendeu? 
-Parece que sim –respondeu Narizinho; continue. 
-Segundo modo: na razão inversa do quadrado das distâncias. Quer 
dizer que quanto mais longe um astro está de outro, menos o atrai. 
-Sei. Com a distância vai perdendo a força. Isso é lógico. Se o ferro 
está a um quilômetro do íma, por força que é menos atraído do que se 
estivesse a um metro. Mas esse quadrado aí do meio? Que é? 
-Significa que se o ferro está a cinco quilômetros do íma é atraído vinte 
e cinco vezes menos do que se estivesse a um quilômetro, porque o 
quadrado de cinco é vinte e cinco. Quadrado de um número quer dizer 
esse número multiplicado por si mesmo. 
-Compreendi. Continue, vovó. 
-Já acabou. É isso só. Um astro atrai outro conforme o tamanho e 
conforme a distância que está do outro. Quanto maior for o astro, mais 
atrai, e quanto mais longe estiver, menos atrai. A Lei da Gravitação é 
isso (LOBATO, 1957, pp. 9-10, grifos do autor). 

 

Temos aqui mais um excerto em que Dona Benta faz mediação do 

conhecimento para as crianças. Imaginamos que um link no e-book de Geografia 

pudesse levar nosso leitor a uma demonstração de uma experiência sobre a Lei 

da Gravidade ou que um professor-mediador pudesse sugerir a seus alunos um 

trabalho em conjunto com um professor de Ciências sobre tal lei. Esse conteúdo 

geralmente é explorado no Ensino Médio apenas, mas lembramos que os 

leitores das obras infantis de Lobato estão concentrados no Ensino 

Fundamental. O trabalho em conjunto das duas disciplinas traria para os leitores 
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juvenis o conhecimento de um assunto que surgiria apenas à frente na vida 

escolar desses jovens. Recordamos que Lobato nunca teve receio de discutir 

assuntos polêmicos e complexos em seus livros infantis e é o que ele faz ao 

colocar Dona Benta para explicar a Lei de Newton.  

Assim, mais uma vez, percebemos que a mediação da avó continua atual 

e precisa apenas ser adaptada aos novos tempos e às novas plataformas de 

leitura. Além disso, esse trabalho, em parceria com professores de outras áreas, 

tem sido sempre sugerido aos professores a fim de que diminuam a ideia de que 

o conhecimento é algo estanque e monodisciplinar. Dessa forma, os textos de 

Lobato se tornariam hipertextuais, interativos e multimodais91 e Dona Benta, 

como mediadora, continuaria atual e “antenada” nas novas mídias. Para Valéria 

Ribeiro de Castro Zacharias, em “Letramento Digital: desafios e possibilidades 

para o ensino”: “A redefinição dos objetos de leitura e as possibilidades 

interativas atribuídas a seus usos vão redefinindo os modos como os leitores 

lidam com os textos e as mídias digitais” (p. 23). Ou ainda como apontava Elisa 

Maria Klajn no texto “Monteiro Lobato: texto e renovação”, ainda em 2006: 

não há como negar ou deter o avanço tecnológico que ora se 
apresenta, abarcando e modificando igualmente a relação texto/leitor. 
Isso não quer dizer que a literatura desaparecerá. A forma pela qual a 
definimos e como estamos acostumados a recebê-la é que hoje se 
transforma (p. 59). 
 

Percebemos, com isso, que toda a obra infantil lobatiana, ao ser 

repensada nos espaços virtuais, tem a oferecer muitos ganhos de leitura a seus 

jovens leitores. E os professores-mediadores, ao estabelecerem links entre os 

textos literários e o domínio das novas mídias, passariam a adequar suas 

mediações às necessidades atuais na medida em que auxiliariam seus alunos 

em leituras mais eficazes e lúdicas geradas pelas diversas ferramentas 

disponíveis na internet.  

                                                           
91 De acordo com Valéria Ribeiro de Castro Zacharias, em “Letramento Digital: desafios e 

possibilidades para o ensino”: “Cada vez mais, novas linguagens se agregam aos textos 
verbais como, por exemplo, as animações, os efeitos sonoros, as imagens, as cores, os 
formatos das letras, permitindo possíveis e diferentes interpretações das mensagens que 
exploram a multimodalidade (Kress & Van Leeuwen, 2006). Essa profusão de linguagens 
em um mesmo suporte, como a tela, por exemplo, descentraliza o papel da linguagem 
verbal escrita e cede lugar às diferentes maneiras de produzir sentido durante a leitura 
com a combinação de várias semioses. Ribeiro (2013), com base em Kress & Van 
Leeuwen (2006), argumenta que não há textos monomodais, uma vez que todos os 
textos exploram aspectos estéticos, de design e de leiaute. No entanto, sabemos que a 
multimodalidade ainda é pouco explorada no campo da educação, embora tenha 
ganhado mais notoriedade na atualidade” (p. 22). 
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5  IMAGENS DA LEITORA DONA BENTA: BREVES ANÁLISES 
 

Alice estava sentada com a irmã num banco do jardim. Como não tinha 
nada para fazer, começou a aborrecer-se. Olhava para o livro que a 
irmã estava lendo com cara de enjoo. 
-Que coisa sem graça, livro sem figuras nem diálogos... 
(Alice no País das Maravilhas, 2012, p. 11) 

 
5.1  Dona Benta e os ilustradores de Monteiro Lobato 

 
Falar sobre a materialidade da obra literária tem sido hoje um dos focos 

de estudos da literatura. Os estudos sobre Monteiro Lobato também têm 

mostrado o escritor e sua grande preocupação com o livro enquanto objeto de 

consumo: mercadoria a ser comprada e consumida. Lobato demonstrou em 

cartas grande preocupação com a parte estética de seus livros92, como o tipo de 

papel a ser usado, as ilustrações a serem feitas e as capas e contracapas a 

serem confeccionadas, além, como nos lembra Marisa Lajolo, de alguns textos 

críticos que poderiam sair nos jornais e promover a venda das obras: 

 
Monteiro Lobato preocupa-se –e muito- com a materialidade dos livros 
de sua editora. Investe na qualidade gráfica dos volumes, moderniza 
as capas, encomenda desenhos especiais para ilustração e faz o 
possível para que o lançamento de seus editados seja acompanhado 
de resenhas e de críticas na imprensa. Paralelamente a estas 
providências que toma enquanto editor, em suas discussões sobre 
livros começa a tomar corpo uma linguagem comercial entretecida de 
metáforas econômicas que não o abandonarão jamais. Vão segui-lo 
pelo resto da vida, não obstante a leve dor na consciência que de vez 
em quando provocam. (LAJOLO, 2000, p. 32) 

 
 A busca por ilustradores sensíveis aos textos infantis lobatianos parece 

ter sido uma preocupação desde sempre do escritor-editor. A primeira edição de 

seus primeiros textos, A menina do narizinho arrebitado e O Saci, já traziam os 

desenhos do famoso caricaturista paulista Voltolino (Lemmo Lemmi, 1884-1926) 

que abre o diálogo entre o texto lobatiano e as ilustrações que seriam realizadas 

por nomes escolhidos sempre pelo próprio Lobato, conforme nos lembra Magno 

Silveira em seu Catálogo Os Ilustradores de Lobato (2015).  

Nesse catálogo, que resume a exposição ocorrida de 12 de outubro a 27 

de dezembro de 2015, no SESC de São José dos Campos, Magno Silveira 

apresenta os trabalhos de 10 artistas que ilustraram livros lobatianos até a 

                                                           
92 “Chamei desenhistas, mandei por cores berrantes nas capas. E também mandei por figuras!” 

(“Leitura”, setembro de 1943, p. 13 apud Hallewell, 1985, p. 251). 
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década de sessenta do século XX: Voltolino, Kurt Wiese (1887-1974), Nino 

(Sebastião de Camargo Borges, 1897-?), Jean Gabriel Villin (1960-1979), 

Belmonte (Benedito de Barros Barreto, 1897-1947), Rodolpho (Rodolpho 

Marques de Sousa, ?-?), Raphael de Lamo (?-?) J.U.Campos (1903-1972), 

André Le Blanc (1921-1998) e Augustus (Augusto Mendes da Silva,1917-2008). 

Além deles, outros ilustradores se destacaram nas ilustrações da Editora 

Brasiliense, a partir da década de sessenta: Paulo Ernesto Nesti (1943-2010), 

Manoel Victor Filho (1927-1995) e Odiléia Toscano (1934-), essa última fez os 

desenhos apenas de uma edição de Histórias Diversas, em 1959. A partir do 

final da primeira década do século XXI, a obra de Lobato passou a ser ilustrada 

por uma equipe de ilustradores da Editora Globo, detentora atual dos direitos 

autorais dos livros de Lobato.  

Algumas dessas ilustrações da Editora Globo passaram a seguir os 

padrões do seriado que circulou nos primeiros anos do século XXI e outras 

trouxeram recursos visuais e projetos gráficos inovadores para acompanhar um 

mundo cada vez mais pensado por imagens ao lado de palavras. 

Nessas obras editadas pela Editora Globo, a quantidade de imagens é 

bem maior do que as das edições do século XX, talvez porque, como nos lembra 

Mitizi Gomes (2010, p. 217), em artigo intitulado “Lendo imagens: ilustrações das 

obras de Monteiro Lobato”, “as ilustrações deixam de ser um mero ornamento e 

passam a funcionar como uma possibilidade de interpretação, a fim de facilitar a 

leitura individual do leitor mirim”, cada vez mais acostumado à rapidez do mundo 

das imagens e, por elas, influenciado. 

Para nós, essas questões são polêmicas.  

Não estamos afirmando que os resultados advindos dessa nova maneira 

de texto, imagem e leitor interagir seja a melhor, mas sim que requer cuidados 

maiores por parte dos ilustradores para não gerar um processo de “educação 

estética massificadora”, conforme nos lembra, ainda, Gomes (2010, p. 222). O 

ilustrador não pode apenas reproduzir imagens pré-concebidas, por já serem 

conhecidas e rentáveis, há de se valorizar a criatividade no processo de criação. 

É comum ouvirmos, hoje, que a linguagem visual oferece outras formas 

de aprendizagem, diferentes da linguagem verbal e que ambas podem se 

completar no mundo dos livros infantis. O que não se pode esquecer é que as 

imagens têm sua origem no mundo da linguagem verbal. É a partir da história 
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escrita que o ilustrador cria um mundo de ilustrações que pode (ou não) contribuir 

para uma compreensão mais rica das palavras do autor do texto. Desse modo, 

palavra e imagem podem corresponder à representação visual que o ilustrador 

faz do verbal.  

O que nos parece também interessante no mundo das ilustrações das 

obras de Lobato é que elas são as mais diversas possíveis e mudaram muito 

com o passar dos anos, assim como a função das ilustrações mudou ao longo 

do tempo, conforme nos recorda Nilce Pereira no capítulo “Literatura, Ilustração 

e o Livro Ilustrado”, em Teoria Literária: abordagens históricas e tendências 

contemporâneas,  

[...]ilustrar adquiriu significações diferentes ao longo do 
desenvolvimento da arte ilustrativa, à medida que a função dos 
desenhos na obra também se diversificou. Se ilustrar era embelezar o 
manuscrito, no período das iluminuras (BLAND, 1958), nessa mesma 
época, a função da ilustração era essencialmente utilitária, servindo 
como único meio de acesso do texto aos que não possuíam instrução 
(BLAND, 1958). Se, diferentemente, as ilustrações nos livros 
xilográficos visavam promover a popularização do conhecimento 
(DRIVER, 2004, p. 3), tornando-se uma “ferramenta intelectual” no 
acesso das significações textuais, essas dimensões deixam de existir, 
nos séculos XX e XXI, para dar lugar a questões como a política, a 
ética e a ideologia implicadas no conceito e função de ilustrar 
(PEREIRA, 2009, p. 388). 

 
Se no início as ilustrações presentes nos textos infantis lobatianos 

procuravam narrar o texto literário visualmente (PEREIRA, 2009, p. 388), com o 

passar dos anos, os ilustradores passaram a se adaptar a outros fatores como a 

recorrência aos recursos das histórias em quadrinhos, às cores, à dinamicidade 

das imagens e à influência das personagens que encenaram o sítio nos diversos 

seriados televisivos.  

Essas mudanças também podem gerar “mensagens distintas” (PEREIRA, 

2009, p. 389) para o texto de Lobato, como é o caso, por exemplo, da mudança 

da vestimenta de Dona Benta nas ilustrações a partir da década de setenta do 

século XX e das produzidas pela editora Globo atualmente: ambas apresentam 

a avó em saias mais curtas, uma novidade se observarmos todas as vestimentas 

com as quais os ilustradores conceberam, anteriormente, Dona Benta. 

Nosso intuito, nesse capítulo, é o de apresentar um grupo de ilustrações 

de Dona Benta recolhidas em diversas edições da obra infantil e ilustradas por 

diversos artistas desde a primeira edição até as atuais. Haveria, para nós, uma 
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espécie de evolução da concepção da imagem visual da avó e gostaríamos de 

mostrar como ela ocorre a partir das ilustrações.  

Além disso, selecionamos, na sequência, uma série de ilustrações nas 

quais Dona Benta aparece como leitora ou mediadora de leitura e essas imagens 

parecem corroborar com a ideia de que a leitura do texto infantil lobatiano 

sugeriu, aos diversos ilustradores, uma leitura imagética da avó como leitora e 

mediadora eficaz de leitura. Essas imagens parecem sugerir o poder que emana 

de Dona Benta como avó-mediadora e avó-professora-mediadora. 

 

5.1.1 Imagens de Dona Benta 

Apresentamos, à frente, em ordem cronológica, uma sequência de 

imagens visuais da avó Benta produzidas por diversos ilustradores desde as 

primeiras edições, em 1921, até as contemporâneas, nos dias atuais. 

Acreditamos ser interessante a percepção de que a imagem visual de Dona 

Benta parece ter sofrido uma evolução. Nossa afirmação se pauta no 

rejuvenescimento dos aspectos físicos da avó, em especial nas imagens 

produzidas por Victor Filho, a partir da década de 70 do século passado (conferir 

figuras 30 e 31) e nas de Paulo Borges, Osnei e Hector Gomez, Roberto Fukue 

e Fernando Arcon (conferir figuras 35, 37, 38, 39 e 43) na primeira e segunda 

décadas do século XXI. 

Nessas produções, destacamos uma avó mais jovem, por isso, mais 

disposta a participar das aventuras com as crianças e mais magra, em especial, 

nas imagens de Victor Filho. É desse ilustrador a primeira imagem de Dona 

Benta de saias curtas (ao menos, abaixo dos joelhos), o que se repetirá nas 

ilustrações de Paulo Borges que, além disso, dá à avó um estilo mais arrojado 

nas vestimentas, nos óculos, nos cabelos, inclusive, não mais brancos, mas sim 

castanhos. Trata-se, assim, de uma avó mais próxima às avós atuais, 

“antenadas” também às novas mídias, o que daria ao texto lobatiano um tom 

mais moderno.  

A editora Globo também parece inovar na escolha de ilustradores como  

Luiz Maia, Cris Eich, Fernanda Salomão e Elisabeth Teixeira (conferir figuras 36, 

40, 41 e 42) que exploram novos recursos visuais, novos traços, novas 

combinações de cores e perspectivas, todas, talvez, na tentativa de se aproximar 
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dos leitores mirins do século XXI e conquistar a atenção para a leitura do texto 

conjugado à imagem. 

Na década de sessenta, Paulo Ernesto Nesti já inovaria com a imagem de 

Dona Benta mais arrojada (conferir figura 29), embora usando ainda saias 

longas. Mais magra, alta e esbelta, a Dona Benta de Nesti apresenta uma altivez 

advinda, possivelmente, de sua sabedoria e capacidade de comandar o Sítio 

sozinha. 

As imagens anteriores, por sua vez, apresentam a avó em uma concepção 

tradicional para o século XX: idosa, cabelos brancos, obesa, óculos pince nez 

sobre o nariz, saias longas, blusas compridas e algumas vezes, com xale 

(demais figuras). Trata-se de uma clássica figura de avó que foi típica no século 

XX. Lembramos aqui que os seriados televisivos do sítio apresentados no século 

XX se basearam nessas imagens para conceber as vestimentas de Dona Benta 

vivida por diversas atrizes, como é o caso das imagens que, à frente, 

reproduzimos de algumas das que deram vida à personagem. 

Mesmo as imagens de ilustradores estrangeiros trazem essa concepção 

mais tradicional de avó. Tanto nas ilustrações da edição argentina (conferir figura 

27), feitas por Sílvio Bardessari, quanto nas da edição italiana (conferir figura 

32), de Isia Osuchouska, a que tivemos acesso, a concepção de imagem visual 

da avó Benta remete o leitor a uma senhora mais recatada e preocupada com 

as histórias que contará a seus netos. 

De 1920 até 1948, ano de sua morte, Lobato pôde supervisionar as 

reedições de sua obra e contou com a contribuição de dez ilustradores, a saber: 

Voltolino, Kurt Wiese, Nino, Jean Gabriel Villin, Belmonte, Rodolpho, Raphael de 

Lamo, J.U.Campos, André Le Blanc e Augustus. A seguir, algumas básicas 

características de cada um deles, segundo Magno Silveira (2015), e as imagens 

por eles concebidas de Dona Benta: 

 

a)  Voltolino: embora tenha feito muito sucesso como o grande caricaturista 

da década de 20 do século passado, Voltolino legou às obras infantis 

ilustradas traços de inspiração no estilo art nouveau que tinha invadido o 

país no início do século XX. Segundo Luís Camargo, em Ilustração do 

Livro Infantil, ele “não era um rabiscador desconhecido improvisado em 

ilustrador. Era o mais importante caricaturista de São Paulo no início do 
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século” (CAMARGO, 1995, p. 58). E quanto aos desenhos feitos para as 

obras infantis de Lobato, Camargo acentua que Voltolino, “ao desenhar 

para crianças, não adapta seu desenho, não adocica nem angeliza seu 

traço” (CAMARGO, 1995, p. 60). 

 

 

 
      Fig. 8: Voltolino, 1921. A menina do Narizinho   Fig. 9: Voltolino, 1921. O Sacy 
       Arrebitado 
 

b)      Kurt Wiese: seus trabalhos eram ricos em dinamismo, herdado dos 

quadrinhos, e conseguia imprimir certa dose de humor na humanização 

de animais da obra Fábulas (Silveira, 2005, p. 20). 

 
 

 
       Fig. 10: Kurt Wiese, 1927. Aventuras de Hans Staden 

 
 



182 
 

c) Nino: menos conhecido por ter ilustrado Aventuras do Príncipe, A Cara 

de Coruja e O Gato Félix, três livros que passaram a compor Reinações 

de Narizinho, em 1931. Nino elabora uma “galeria de personagens com 

perfis irregulares” (p. 24). Além disso, sofreu forte influência dos desenhos 

de Walt Disney. 

 
 

 
Fig. 11: Nino, 1928. Aventuras do Príncipe 

 
d) Jean Gabriel Villin: é de Villin a primeira ilustração de “visão panorâmica 

do Sítio de Dona Benta” (p. 26). Foi responsável por caracterizar não 

apenas as personagens, mas todo o mundo caipira do Sítio (p. 26). 

Citamos trecho de fala de Villin sobre Lobato reproduzida no catálogo de 

Silveira (p. 27): “Lobato possuía uma grande sensibilidade artística e, 

embora deixasse o ilustrador à vontade, sabia perfeitamente o que 

convinha para seus livros”93.  

 

                                                           
93 Trecho extraído do site Recanto das Letras, disponível em 

recantodasletras.com.br/artigos/4147175, acesso em 18/11/2015. 
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Fig. 12: J.G. Villin, 1931. Reinações de Narizinho Fig. 13:J.G. Villin, 1931.Reinações de Narizinho 

 

 
      Fig. 14: J. G. Villin, 1932. Reinações de Narizinho 

 

e) Belmonte: de acordo com Silveira (p.33), o artista sofreu forte influência 

do estilo art déco94. “A fixação pelos detalhes, ‘paciente labor de 

reconstituição documentária’, está presente tanto nas estampas e cortes 

das roupas como no modelo do carro numa das ‘estradas de atolagem’ 

                                                           
94 Segundo o site http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/art_deco.htm,    Art Déco é um estilo artístico 

de caráter decorativo que surgiu na Europa na década de 1920, atingindo os Estados Unidos e 
outros países do mundo na década de 1930. Este estilo esteve presente na arquitetura, design 
industrial, mobiliário, moda e decoração. Acesso em 27/11/2016. 

http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/art_deco.htm
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brasileiras”. Abaixo, reproduzimos a imagem de Dona Benta dirigindo um 

desses modelos. 

  

Fig. 15: Belmonte, 1937. O Poço do Visconde     Fig. 16: Belmonte, 1944. O Minotauro 

 

f) Jurandir Ubirajara Campos: genro de Monteiro Lobato, casado com  

Martha Lobato e pai da neta, Joyce Campos Kornbluh. “Foi artista gráfico 

e pintor e ilustrou o maior número de livros de Monteiro Lobato. Seus 

desenhos trouxeram para a cena editorial brasileira os traços e o vigor da 

publicidade americana” (p. 40). 
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 Fig. 17: J. U. Campos, 1937. Serões de D. Benta  Fig. 18:J. U. Campos, 1943. Reinações de Narizinho 

 
                 

g) Rodolpho: foi o responsável por ilustrar O Picapau Amarelo e também 

fez parceria com Belmonte em O Minotauro (p. 36). Recebeu influência 

também do art déco e demonstrou bastante preocupação por detalhes. 

Em relação ao amigo Belmonte, os desenhos de Rodolpho, segundo 

Silveira (p.36), são mais “movimentados e livres, como aquele em que 

toda a turma forma uma elegante pirâmide a partir da porteira do sítio”. 
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Fig. 19: Rodolpho, 1939. O Picapau Amarelo        Fig. 20: Rodolpho, 1944. O Minotauro 

      
 
h) Raphael de Lamo: foi ilustrador de apenas uma obra do Sítio: Histórias 

de Tia Nastácia (1937). Também foi influenciado pelas ideias do art 

nouveau e “o estilo das ilustrações foi bem variado: do pontilhado a bico 

de pena às manchas mais expressivas do gesto de pincel” (p. 38). 

 

 
 

Fig. 21: Raphael de Lamo, 1945. Histórias de Tia   Fig. 22: Raphael de Lamo, 1945. Idem 
Nastácia 
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i) André Le Blanc: a esse ilustrador coube o trabalho de ilustrar toda a obra 

completa de Lobato editada em 1947. O único título que ele não desenhou 

foi Os Doze trabalhos de Hércules, que coube a J. U. Campos. Para 

Silveira (p. 44), “os traços de Le Blanc, de contornos americanos, 

acabaram sacramentando a ‘fisionomia’ de cada um dos personagens do 

Sítio e ainda hoje servem de referência para outros desdobramentos 

midiáticos da obra lobatiana”. 

 

 
 

Fig. 23: André Le Blanc, 1947. Reinações de     Fig. 24: André Le Blanc, 1947.Geografia de D.  
Narizinho                                                                Benta 

 
 
j) Augustus: foi capista da coleção das obras completas de 1948. E é dessa 

coleção que retiramos a ilustração de Dona Benta lendo um livro em 

Serões de Dona Benta, na abertura do capítulo anterior. Para Silveira: 

Pintor e desenhista comercial, sua reconhecida especialidade era a 
representação humana, com domínio da técnica de luz e sombra. [...] 
Para as ilustrações das capas de Lobato, entretanto, Augusto mudou 
completamente a paleta e a pincelada. A base preta dos desenhos 
recebeu cores fortes, em combinações inusitadas, com ênfase nos 
enquadramentos arrojados (p. 48). 

                      

Além disso, Magno Silveira aposta que Lobato, possivelmente, via na   

elaboração dessas capas com desenhos, muitas vezes, na contracapa 

também, uma jogada de marketing para aumentar as vendas, o que nos 

parece bastante possível dado ao caráter comercial que o escritor 
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desenvolveu, em especial, com a venda de seus livros infantis: “É de se 

crer que os livros funcionassem como verdadeiros cartazes nas estantes 

das livrarias, com capa e contracapa ligadas por um único desenho (p. 

49). 

  
 Fig. 25:  Augustus, 1948. O Picapau Amarelo      Fig. 26: Augustus, 1948. Serões de D. Benta 

 

A seguir, outras imagens de ilustradores posteriores à morte de Monteiro 

Lobato e também de ilustradores das obras infantis traduzidas em outros países. 

Lembramos que não é nosso intuito analisar essas imagens, mas sim 

disponibilizá-las a fim de que o leitor posso perceber como esse universo da 

ilustração das obras infantis de Lobato ainda está pouco explorado e talvez 

mereça um estudo mais pontual. 
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Fig. 27: Silvio Bardessari, 1944. Las travessuras de Naricita 

 

 
 

     Fig. 28. Odiléia Toscano, 1959. Histórias               Fig. 29: Paulo Ernesto Nesti, 1969. A reforma    
      Diversas                                                                     da natureza              
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Fig. 30: Manoel Victor Filho, 1977. Reinações de Narizinho 

 

 
Fig. 31: Manoel Victor Filho, 1977. O Minotauro 
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Fig. 32: Isia Osuchouska, 1979. Nasino 

 
 
 

 
 

Fig. 33: Jorge Kato (coord.), 1988. Serões de     Fig. 34: Jorge Kato (coord.), 1988. Os 12 Trabalhos                 
      D. Benta                                                                  Hércules II e Histórias Diversas 
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Fig. 35: Paulo Borges, 2008. A Reforma da Natureza 

 

 
 

Fig. 36: Luiz Maia, 2009. Aventuras de Hans      Fig. 37: Osnei e Hector Gomez, 2009. Aritmética          
Staden                                                   da Emília 
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Fig. 38: Osnei e Hector Gomez, 2013. O Poço do   Fig. 39: Roberto Fukue, 2013. Geografia de D. 
Visconde                                                    Benta 

 

  
Fig. 40: Cris Eich, 2010. Os 12 Trabalhos de        Fig. 41: Fernanda Salomão, 2011. Peter Pan       
Hércules 
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Fig. 42: Elisabeth Teixeira, 2011. Histórias          Fig. 43: Fernando Arcon, 2015. História do Mundo  

       Diversas                                                                 para as crianças 

 
 

5.2 Imagens de Dona Benta em momentos de mediação de leitura 
 

Reservamos para esse item imagens de Dona Benta em algum momento 

de mediação de leitura para seus netos.  

São várias imagens advindas de muitas edições da obra infantil de Lobato. 

Lembramos, todavia, que há uma gama maior delas nas páginas das obras 

editadas pela Editora do Círculo do Livro, na década de 80 do século XX, e 

também há bastante incidência desses momentos nas que foram publicadas, 

mais recentemente, pela Editora Globo. Acreditamos que a maior quantidade 

dessas imagens e a força delas se deva a uma leitura sobre a imagem da avó, 

por parte dos ilustradores, como mediadora de textos para as crianças e bonecos 

do sítio. 

Também salientamos que essas duas editoras, em seus respectivos 

momentos de mercado, devem ter recebido favorecimentos comerciais na 

propaganda de seus livros com ilustrações. Ou seja, há ainda o lado comercial 

de todo esse projeto de ilustração. 

Lembramos ainda que as obras ilustradas de 1921 até 1948, bem como 

as ilustradas nas décadas de sessenta, setenta e oitenta do século XX (que 

foram também as que continuaram a ser editadas até o final do século e início 

do século XXI) se enquadram na nomenclatura de livro com ilustração. Segundo 

Maria Nikolajeva e Carole Scott em Livro Ilustrado: palavras e imagens, essa 
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nomenclatura, embora polêmica para elas e também para os estudiosos 

brasileiros, advém de illustrated book, picture book e book with pictures, e não 

apresentaria “inter-relação explícita entre palavra e imagem” (2011, p. 13). 

As ilustrações desses períodos não pareciam se preocupar explicitamente 

com a relação entre o visual e o verbal, como ocorre com o chamado livro 

ilustrado. Muitas vezes, as ilustrações não acompanham o conteúdo do texto 

escrito e se referem a alguma cena que ocorreu páginas antes. Com o livro 

ilustrado, isso praticamente não ocorre por haver uma relação mais próxima 

entre a imagem visual e o texto verbal. É o que nos parece que ocorre, com mais 

propriedade, nas ilustrações das edições da Editora Globo a partir das 

publicações no final da primeira década do século XXI. O que nos interessa 

salientar aqui é que o texto verbal, tanto nas primeiras ilustrações quanto nas 

últimas,  

tem suas lacunas e o mesmo ocorre com o visual. Palavras e imagens 
podem preencher as lacunas umas das outras, total ou parcialmente. 
Mas podem também deixá-las para o leitor/espectador completar: tanto 
palavras como imagens podem ser evocativas a seu modo e 
independentes entre si (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 15). 

 
 

Podemos ainda acrescentar a questão sobre a quantidade de imagens 

presentes nos textos. Nas edições até a década de setenta, o número era mais 

limitado, havendo muitas páginas com texto e algumas com ilustração. A partir 

da década de oitenta, com a edição do Círculo do Livro e, posteriormente, com 

as edições da Editora Globo, temos uma quantidade bem maior de ilustração. 

Talvez a intenção seja a de prender o pequeno leitor agora pelo apego à riqueza 

dos detalhes visuais, inclusive, pelo colorido presente nas últimas imagens95. 

Sobre esse assunto, Nikolajeva e Scott (2011) afirmam: 

 
Há algumas questões iniciais importantes com relação ao número de 
ilustrações e os episódios selecionados pelo ilustrador. [...] A 
densidade visual reflete métodos de ilustração radicalmente opostos. 
O número maior de ilustrações tende a torná-las mais decorativas. 
Alguns artistas se esforçam para evocar o sentido do texto com 
recursos mínimos, ou seja, fazendo por exemplo ilustrações dinâmicas 
e prefigurando a ação, enquanto aqueles com o número maior de 
imagens tendem a ser mais decorativos. Efeitos dinâmicos podem ser 
transmitidos usando a página dupla por inteiro, sobretudo se não tiver 
palavras (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 63). 

                                                           
95 Além disso, possivelmente, houve algum barateamento no processo de confecção das 

ilustrações, inclusive, coloridas, o que permitiu capas bastante atraentes por parte da 
edição do Círculo do Livro. 
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Abaixo, iniciamos com uma clássica imagem de Jean G. Villin, de 1932, 

retirada da obra Viagem ao Céu. Nela, Dona Benta, tia Nastácia, as crianças, os 

bonecos e, até Rabicó, se encontram num enquadramento de plano conjunto96, 

no qual todas as personagens são focalizadas com importância. Nessa cena, 

todos se voltam para o livro que eles consultam com a ajuda da avó97. A imagem 

parece seduzir o leitor que também gostaria de escutar o que fala Dona Benta. 

Sua expressão facial sugere que ela conta algo de bastante importância para  

seus ouvintes. Pedrinho aponta para um trecho do livro para onde Narizinho, 

Emília e Tia Nastácia direcionam o olhar. 

            

 
Fig. 44: J. G. Villin, 1932. Viagem ao Céu 

 
 

As imagens que seguem apresentam Dona Benta em dois momentos de 

leitura para os netos. Em plano americano, a primeira apresenta a avó lendo, em 

O Poço do Visconde. Já a segunda, em plano conjunto, apresenta Narizinho em 

primeiro plano98 contando o dinheiro conseguido com a exploração do poço de 

petróleo e, ao fundo, vemos Dona Benta perdida em suas leituras. Vale ressaltar, 

                                                           
96 As nomenclaturas de enquadramento de planos denominadas: Grande Plano Geral, Plano 

Geral, Plano Conjunto, Plano Americano, Primeiro Plano, Primeiríssimo Plano e Plano 
Detalhe foram retiradas do site www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-
tecnica/141.glossarioaudiovisual, acesso em 04/10/2015. 

97 Lembramos ainda que não somos especialistas na análise de imagens e que as nossas 
observações são restritas a algumas bibliografias estudadas. Certamente um 
especialista poderia apontar leituras que a nós não ocorreram.  

98 Aqui, o termo “primeiro plano” faz referência à profundidade. 

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141.glossarioaudiovisual
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141.glossarioaudiovisual
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nessa imagem, a presença de uma parte da biblioteca da avó, sugerindo ao leitor 

o ambiente literário/científico em que vive essa família no início do século XX. 

 

  
Fig. 45: André Le Blanc, 1947. Serões de D. Benta     Fig. 46: André Le Blanc, 1947. O Poço do               
                                                                    Visconde 
 

Abaixo temos a imagem que nos parece ser a mais consagrada de Dona 

Benta: capa de Serões, desenhada por Augustus para a edição das obras 

completas de 1948. Lembramos comentário de Magno Silveira sobre tal imagem: 

 
E como não se sentir protegido e aninhado pela Dona Benta da capa 
de Serões? Podemos brincar com o tempo e dizer que Augustus teve 
a atriz Zilka Sallaberry como modelo (na verdade, ela foi a Dona Benta 
de uma série televisiva, mas nos anos 1970), tal a parecença entre a 
ilustração e a atriz! Nessa imagem, percebemos uma iluminação 
lateral, esclarecedora, luz do saber. É impossível não ser atingido por 
aquele sorriso de compreensão das coisas do mundo, que toda vó 
deve ter –Dona Benta, a avó arquetípica, nas hachuras de Augustus 
(SILVEIRA, 2015, p. 8). 

 

Essa imagem da avó concentrada em sua leitura, como capa, nos sugere 

o que o leitor deve esperar do conteúdo do livro: as histórias contadas e 

mediadas por Dona Benta nos finais de tarde para as crianças e os bonecos.  

Nikolajeva e Scott (2011, p. 70) nos lembram, sobre capas, que elas 

“sinalizam o tema, o tom e o caráter da narrativa, além de sugerir um destinatário. 

[...] A escolha dela[s] evidentemente reflete a importância atribuída ao episódio 

em pauta”. Acrescentamos ainda que, apesar da evidente proteção externa às 

folhas do livro, é na capa que surgem as primeiras informações para o leitor 
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(título, autor e alguma expectativa se houver desenhos, cores, traços, texturas). 

Com a capa podem nascer expectativas que “fisgam” a atenção do leitor ao 

sugerir o conteúdo do texto e elas podem ser confirmadas com a leitura (capas 

eficientes e artisticamente elaboradas) ou frustradas (não passam de um jogo de 

marketing). 

Desse modo, ao recuperarmos a ideia da capa de Augustus, podemos 

pensar que o pequeno leitor é aquele que deverá ser também “iluminado” pela 

contação e mediação da avó, pois as histórias que ela contará envolvem temas 

complexos que serão por ela esmiuçados e, muitas vezes, exemplificados. É isso 

que o pequeno leitor encontrará no interior do livro anunciado pela concentração 

do olhar de Dona Benta sobre as páginas do livro em suas mãos. 

Com enquadramento de primeiríssimo plano, o olhar do observador é 

dirigido para os óculos da avó concentrados nas páginas do livro, cujo título 

aparece em letras grandes e também prende o olhar do observador. Além disso, 

a luz amarela que ilumina a ilustração parece sugerir um conhecimento que 

emana das páginas da obra a ser lida, como nos lembra Silveira (2015) citado 

acima.99 

                                                           
99 Acrescentamos aqui a curiosidade sobre o livro de receitas Dona Benta: Comer Bem. Com 

ilustração de J. U. Campos, muita semelhança encontramos com a capa de Augustus. 
Esse livro tornou-se um best-seller da publicação culinária, com mais de um milhão de 
exemplares publicados desde 1940. Não foi invenção de Lobato, mas sim de Octales 
Marcondes, seu sócio. Vale lembrarmos que, no sítio, a cozinheira sempre foi Tia 
Nastácia. Mas ela parece ter sido destituída de sua função por Dona Benta ao ser ela a 
escolhida para nomear a obra, em vez da quituteira ex-escrava, que a nosso ver, também 
merece um estudo particular. A escolha da avó talvez se justifique pela força que ela 
representa como marca: uma senhora inteligente, sábia e que sabe o que faz. O nome 
dela ficou tão forte que as pessoas passaram a se esquecer de Comer Bem, título 
original, como nos lembra Arnaldo Lorençato, na apresentação da obra, e passaram a 
chamar o livro de Dona Benta. Por isso, “Comer Bem” passou a subtítulo. A ilustração 
que acrescentamos abaixo figura desde a primeira edição e nos mostra a dedicação de 
Dona Benta a seus quitutes assim como a de Augustus nos apresenta a avó dedicada à 
leitura que fará em seus serões. O sucesso da obra parece ter motivado a publicação de 
uma edição voltada para as crianças, como nos sugere a capa apresentada. 
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Fig. 49: Augustus, 1948. Serões de D. Benta 

 
 

As duas imagens que seguem pertencem à mesma obra, mas com 

ilustradores diferentes. A primeira, de André Le Blanc, feita para as obras 

completas de 1948, traz uma avó mais tradicional nos trajes enquanto a de 

                                                           

 
 

Fig. 47. Dona Benta: comer bem, 2013         Fig. 48: Dona Benta para crianças, 2012 
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Manoel Victor Filho e Lincoln Barbosa Costa apresenta uma Dona Benta mais 

bonachona, bem como todas as outras personagens. Em ambas, a avó, embora 

seja a homenageada, segura um livro em suas mãos como sinal de que tudo o 

que conseguiram com a exploração do poço Donabentense só pudesse ter 

ocorrido graças aos ensinamentos adquiridos pelos livros. Com enquadramento 

de Plano Conjunto, o olhar do observador é direcionado para a homenagem à 

avó, na base do desenho e também para ela, na parte superior centralizada. 

 
 

  
Fig. 50: André Le Blanc, 1948. O Poço do              Fig. 51: Manoel V. Filho e Lincoln B. Costa, 1979 
Visconde                                                                    Visconde 
 

As seis ilustrações que seguem pertencem à edição do Círculo do Livro, 

publicada na década de 80 do século XX, cujos ilustradores são muitos: Jorge 

Kato (coordenador), Izomar Camargo Guilherme (capas), Adilson Fernandes, 

Carlos Avalone Rocha, Eli Marcos Martins Leon, Luiz Padovin, Michio 

Yamashita, Miriam Regina da Costa Araújo, Paulo Edson, Roberto Massuru 

Higa, Roberto Souto Monteiro. Em nanquim preto sobre fundo branco, essas 

ilustrações apresentam uma Dona Benta praticamente como o centro do olhar 

em todas as imagens.  

A avó parece concentrada em alguma leitura ou em explicar ou mediar 

algo para seus netos e bonecos e, tanto na primeira ilustração como na terceira, 

temos uma ideia da biblioteca que ela mantinha no sítio. Além disso, na segunda 
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e na quarta ilustrações temos a técnica dos quadrinhos: muito do que Dona 

Benta conta ou medeia é lembrado em forma de pensamento, como nas histórias 

em quadrinhos. 

Nessas imagens, tudo o que é contado ou mediado pela avó passa a ser 

imaginado como se o conhecimento se materializasse em forma de imagem, 

conforme indicam as bolinhas de pensamento conhecidas como “apontadores”.  

Essas imagens, na década de 80, vão ao encontro do que o mercado 

editorial tem feito com muitas obras de literatura universal hoje: a quadrinização 

dos textos, gerando diminuição da extensão da história, velocidade de leitura e 

certo humor, em alguns casos, em virtude do trabalho com as ilustrações. Os 

textos infantis de Lobato não escaparam dessa moda e muitos estão 

transformados em histórias em quadrinhos. São eles, em ordem de publicação: 

Fábulas, Os doze trabalhos de Hércules, Aventuras de Hans Staden, Dom 

Quixote das Crianças, Peter Pan, O Minotauro.  Em 2012, a Editora Globo 

lançou, como tem feito com as obras infantis do escritor, uma caixa com todos 

esses textos.  

 

 
Fig. 52: Jorge Kato (coord.), 1988. História do mundo para as crianças 
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Fig. 53: Jorge Kato (coord.), p. 1988. História do mundo para as crianças 

 

 
Fig. 54: Jorge Kato (coord.), 1988. Serões de D. Benta 

 

 
Fig. 55: Jorge Kato (coord.), 1988. História das Invenções 
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Fig. 56: Jorge Kato (coord.), 1988. Histórias das Invenções 

 

 
Fig. 57: Jorge Kato (coord.), 1988. História do mundo para as crianças 

 
As figuras seguintes pertencem aos ilustradores da Editora Globo, já no 

nosso século. As duas primeiras são do ilustrador Alcy Linares. 

Respectivamente, temos capa e folha dupla com ilustração que antecede o início 

do texto escrito. Nelas, vemos uma Dona Benta esbelta e moderna. Embora o 

vestido seja longo, a avó demonstra boa forma física e usa sandália rasteira, 

bastante na moda nos dias atuais. Sua preocupação é a de contar ou explicar 

uma fábula para as crianças, já que segura um livro assim intitulado que sugere 

o que ela lê e também nomeia o texto lobatiano. Todas as personagens infantis 

estão atentas ao que ela fala e o olho do leitor se dirige para a figura dela em 

primeiro plano. 
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Fig. 58: Alcy Linares, 2008. Fábulas 

 

 
Fig. 59: Alcy Linares, 2008. Fábulas 

 
As duas próximas ilustrações são de Luiz Maia. Nelas temos uma Dona 

Benta em algum ponto da página com a presença de um livro nas mãos ou perto 

delas e todos ouvindo-a contar ou mediar a história de Hans Staden, cujas 

aventuras é possível acompanhar acima ou ao lado da imagem da avó. É como 

se o leitor pudesse acompanhar a imaginação das crianças enquanto escutam a 
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avó. Quanto ao estilo do ilustrador, o que parece chamar a atenção é a 

simplicidade dos traços na construção das personagens e dos ambientes e os 

tons pastéis no uso das cores. 

 

 
Fig. 60: Luiz Maia, 2009. Aventuras de Hans Staden 

 

 
Fig. 61: Luiz Maia, 2009. Aventuras de Hans Staden 

 
Por sua vez, Camilo Riane abusa na intensidade de cores com que ilustra 

a página dupla que antecede o texto de Dom Quixote das Crianças, bem como 

no tom das ilustrações do interior do texto. Salta aos olhos o estilo quase 

caricatural na constituição das personagens.  

Na imagem apresentada nos deparamos com uma clássica Dona Benta, 

com seu livrão aberto quase permitindo que as crianças viajem para o mundo 

cervantino tão envolvidas devem estar com a narração da história. Com 

enquadramento de plano americano, vemos todas as personagens praticamente 
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vivenciando as aventuras do herói da Mancha, já que olham atentas para ele, 

como se estivessem vivenciando o texto. 

 

 
Fig. 62: Camilo Riani, 2010. Dom Quixote das Crianças 

 
As últimas imagens selecionadas pertencem ao ilustrador Fernando 

Arcon. Em todas elas, o mundo do conhecimento advindo dos livros e mediado 

por Dona Benta parece ser o centro para onde se desloca o olhar do leitor. Com 

enquadramento de Plano Conjunto, onde se veem personagens interagindo com 

cenário como um todo (objetos e pessoas são identificáveis), temos Dona Benta 

com um livro ou no meio de livros, como a imagem em que ela e as crianças 

estão na biblioteca. As ilustrações são sempre enriquecidas pelo uso de cores 

quentes e o olhar parece ser despertado para a direção do livro, como ocorre na 

ilustração de História das Invenções e nas de História do Mundo para as 

crianças. Nelas, o livro está nas mãos da avó que fará a mediação do 

conhecimento e é para ela e para o livro que o olhar do leitor é direcionado.  

Lembramos, por fim, que em várias dessas imagens o recurso 

metalinguístico -o livro que anuncia o livro a ser lido- parece ser recorrente em 

muitos desses ilustradores. 
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Fig. 63: Fernando Arcon, 2014. História das Invenções 

 

 
Fig. 64: Fernando Arcon, 2015. História do mundo para crianças 
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Fig. 65: Fernando Arcon, 2015. História do mundo  Fig. 66: Fernando Arcon, 2015. História do mundo 
para as crianças                                                          para as crianças 
 

  
Fig. 67: Fernando Arcon, 2015. História do mundo   Fig. 68: Fernando Arcon, 2015. História do mundo 
para as crianças                                                          para as crianças 
 

Pretendemos, com essas figuras, despertar o leitor para a evolução das 

imagens de Dona Benta ao longo das ilustrações que dela foram feitas, desde o 

início da publicação das obras, em momentos de leitura ou de mediação de 

leitura, ou ainda em situações nas quais ela esteja associada ao objeto “livro”, 

como pudemos perceber em várias imagens que a apresentam em sua 

biblioteca, espaço que, nos parece, sempre foi valorizado por Monteiro Lobato.  

Se ela é a personagem responsável por idealizar um projeto de leitura 

existente no interior dos textos infantis, a concepção de sua imagem, ao longo 

das edições e reedições, pelos mais diversos ilustradores, parece também ter 

acompanhado esse projeto. 
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6 DONA BENTA NAS MÍDIAS 

 

Um dos aspectos fundamentais da arte é, no entanto, a tentativa dos 
artistas de “segurar” ou “fixar” o tempo, aprisionando-o por meio do 
som (música, ruído), da palavra (literatura oral e escrita) e da imagem 
(pintura, escultura, cinema, televisão, fotografia, ilustração etc) (Maria 
Alice Faria. Como usar a literatura infantil na sala de aula, 2013, p. 55) 
 

Dona Benta parece ter se tornado uma figura relacionada a uma imagem 

de poder. Tanto na televisão como em outros meios midiáticos, como hoje a 

internet, a figura da avó sobrevive como referência a uma pessoa sábia e 

importante. Vamos desenvolver, nesse capítulo, uma breve abordagem sobre 

como se construiu, no imaginário popular, a imagem televisiva da avó.  

Tanto nos seriados televisivos do século XX quanto nos do século XXI, 

temos percebido que os textos lobatianos foram transformados e adaptados para 

uma mais “fácil” compreensão por parte do receptor. Embora isso seja cada vez 

mais evidente quando assistimos à animação que passou a ser exibida a partir 

de 2012, não acreditamos que seja, de toda forma, ruim, já que a televisão 

contribuiu para que a obra infantil lobatiana não fosse esquecida. 

Além disso, neles se desenvolveu uma “atualização” dos textos ao serem 

adaptadas determinadas histórias com a inserção de novos episódios e 

utilizados novos e modernos recursos tecnológicos, como a utilização que Dona 

Benta faz de um computador no sítio para falar, por email, com seu neto 

Pedrinho, que mora na cidade. 

Muitas são as diferenças, entretanto, entre os textos produzidos por 

Lobato até a década de 40 do século XX e as adaptações televisivas que 

surgiram a partir da década de 50. O que mais parece nos chamar a atenção é 

a preocupação com a linguagem das personagens, que deve acompanhar as 

novas gerações, e o uso dos recursos televisivos para reproduzir o mundo da 

imaginação por onde as personagens lobatianas desfilavam. Com as novas 

tecnologias, esse mundo foi ficando cada vez mais sofisticado para tentar 

atender ao gosto infantojuvenil contemporâneo. O que pensamos importante 

frisar é que quem conhece Lobato apenas pela televisão não conhece, de fato, 

o mundo de sua literatura infantil. 
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6.1 Dona Benta nos seriados televisivos 

 

As gerações de adultos que hoje tem por volta de quarenta anos muito 

provavelmente tiveram o primeiro contato com a turma do Sítio do Picapau 

Amarelo pelo seriado da TV Globo que começou a ser exibido em 1977 e 

terminou em 1986. É desse seriado a imagem visual talvez mais consagrada no 

imaginário popular brasileiro, a de Dona Benta vivenciada pela atriz Zilca 

Salaberry.  

 

Fig. 69: Zilca Salaberry  http://www.teledramaturgia.com.br/sitio-do-picapau-amarelo-tupi/ 

 

Sempre um pouco acima do peso, cabelos brancos, vestidos longos e, 

muitas vezes, avental rica e delicadamente bordado, a atriz deu vida à Dona 

Benta por longos nove anos. Mesmo depois de finalizado o seriado, a atriz 

forneceu muitas entrevistas esclarecendo o quanto a personagem Dona Benta 

ficou cristalizada pela sua imagem e voz, permanecendo no imaginário de muitas 

gerações que assistiram ao seriado dessa época, reprisado até o final dos anos 

noventa. 

O que muitos não sabem é que a Turma do Sítio já tinha feito sua aparição 

bem antes, na década de cinquenta do século XX, sob a direção de Tatiana 

http://www.teledramaturgia.com.br/sitio-do-picapau-amarelo-tupi/
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Belinky e de seu marido, Júlio Gouveia. O seriado ficou no ar de 1952 a 1963, 

portanto, durante 11 anos, sendo apresentado na TV Tupi. Nessa época, várias 

atrizes viveram a personagem Dona Benta, a saber: Sydneia Rossi, Wanda A. 

Hammel, Susy Arruda e Leonor Pacheco.  

Em 1964, a série passou a ser exibida pela TV Cultura, mas sob a direção 

de Lúcia Lamberini e com Leonor Pacheco vivendo a personagem Dona Benta. 

Ficou no ar por apenas seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70: Leonor Pacheco http://www.teledramaturgia.com.br/sitio-do-picapau-amarelo-cultura/ 

 

Entre 1967 e 1969, a série voltou a ser dirigida por Tatiana Belinky e Júlio 

Gouveia, agora exibida pela TV Bandeirantes e com as mesmas atrizes da TV 

Tupi.  

Em 1977, Zilca Salaberry atuaria durante toda a série dirigida por Geraldo 

Casé, até 1986, na TV Globo, mesmo, inicialmente, contra sua vontade, 

conforme nos revela Nilson Xavier em seus estudos sobre teledramaturgia100:  

Para o papel de Dona Benta, a Globo escolheu Zilka Salaberry, que 
não queria fazer parte do elenco. A atriz não gostava da idéia de 
trabalhar no campo, mas, segundo declarações posteriores de Zilka à 
imprensa, por imposição da presidência da Globo, teve que aceitar 
viver a personagem, que a identificaria para sempre. 
 

Finalmente, de 2001 a 2007, a Turma do Sítio retornaria à TV Globo e 

agora Dona Benta ganharia vida através das atrizes Nicete Bruno (2001 a 2004), 

                                                           
100 As informações sobre o seriado do Sítio foram retiradas do site 
http://www.teledramaturgia.com.br/sitio-do-picapau-amarelo-1977/, acesso em 03/08/2016. 

 

http://www.teledramaturgia.com.br/sitio-do-picapau-amarelo-cultura/
http://www.teledramaturgia.com.br/sitio-do-picapau-amarelo-1977/
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Suely Franco (2005 a 2006) e Bete Mendes (2007). O que chama a atenção 

nessa nova temporada é a inclusão de recursos da vida moderna como forno de 

micro-ondas, computador, uso de email para comunicação entre Dona Benta e 

Pedrinho e os recursos tecnológicos como o uso de 3D para execução de 

algumas cenas. 

 

 

Fig. 71:  Nicete Bruno http://www.purepeople.com.br/noticia/nicette-bruno-festeja-81-anos-no-ar-
em-joia-rara-no-papel-de-santinha_a14400/20 
 

 

Além disso, houve dois filmes no século XX a partir da obra de Monteiro 

Lobato: O Saci, 1951, cuja personagem Dona Benta foi vivida por Maria Rosa 

Moreira Ribeiro (a primeira atriz a viver Dona Benta, mesmo antes dos seriados) 

e O Picapau Amarelo, de 1973, com Iracema de Alencar vivendo a avó Benta. 

 

http://www.purepeople.com.br/noticia/nicette-bruno-festeja-81-anos-no-ar-em-joia-rara-no-papel-de-santinha_a14400/20
http://www.purepeople.com.br/noticia/nicette-bruno-festeja-81-anos-no-ar-em-joia-rara-no-papel-de-santinha_a14400/20
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Fig.72: Maria Rosa Moreira Ribeiro. 
http://blogdositiodopicapauamarelo.blogspot.com.br/2011/07/dia-das-avos-maria-rosa-moreira-
ribeiro.html 

 

E houve ainda dois especiais, também no século XX, o primeiro em 1982, 

Pirlimpimpim, exibido pela Rede Globo para a comemoração dos 100 anos do 

nascimento de Monteiro Lobato, e o segundo, em 1984, Pirlimpimpim 2, 

continuação do anterior, exibido também pela Globo para promover o LP 

Pirlimpimpim. Em ambos, Dona Benta foi vivida por Zilca Salaberry. 

Finalmente, em 2012, surge a série animada da turma do Sítio, produzida 

pela Globo e Mixer. Nessa série, os episódios do sítio aparecem compactados 

em produções de aproximadamente 11 minutos e tudo é bastante rápido e 

divertido. Dona Benta voltou a usar vestido longo e a ter cabelos brancos, 

embora isso não lhe retire a vivacidade. Quem interpreta a voz da avó é a atriz 

Gessy Fonseca, que já a havia interpretado em radionovela na década de 50 do 

século XX. 

 

http://blogdositiodopicapauamarelo.blogspot.com.br/2011/07/dia-das-avos-maria-rosa-moreira-ribeiro.html
http://blogdositiodopicapauamarelo.blogspot.com.br/2011/07/dia-das-avos-maria-rosa-moreira-ribeiro.html
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Fig. 73                                                                             Fig. 74 

Fig. 73: http://www.planetagibi.com.br/2011/03/globo-produz-serie-animada-do-sitio-do.html 

Fig. 74: http://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2012/04/18/relembre-os-personagens-
que-passaram-pelo-sitio-do-picapau-amarelo.htm?fotoNav=2#fotoNav=27 
 

 

Podemos perceber que, a partir da segunda metade do século XX, as 

obras infantis de Lobato passaram a fazer sucesso através da televisão. E a 

imagem ganhou sempre novos rostos e novas vozes que imortalizaram todas as 

personagens. A evolução da imagem de Dona Benta na TV, por sua vez, parece 

ter acompanhado a das ilustrações, pois ela passou a ganhar as características 

dos tempos novos que a acompanharam. Se nas ilustrações dos livros, ela 

chegou a usar saias mais curtas e óculos mais modernos e ousados no estilo, 

na televisão o mesmo parece ter ocorrido sem ter comprometido, em tempo 

algum, as marcas pessoais da personagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planetagibi.com.br/2011/03/globo-produz-serie-animada-do-sitio-do.html
http://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2012/04/18/relembre-os-personagens-que-passaram-pelo-sitio-do-picapau-amarelo.htm?fotoNav=2#fotoNav=27
http://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2012/04/18/relembre-os-personagens-que-passaram-pelo-sitio-do-picapau-amarelo.htm?fotoNav=2#fotoNav=27


215 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Estudar a personagem Dona Benta como mediadora de leitura em Dom 

Quixote das Crianças e em Geografia de Dona Benta fez com que 

percebêssemos como ela é eficiente na tarefa que Monteiro Lobato lhe destina 

ao longo dessas e de todas as outras obras nas quais ela faz a “ponte” entre o 

texto e os ouvintes/leitores. Nossa tese, por esse motivo, sustentou-se ao longo 

de nossa discussão e acreditamos ter validado nossa hipótese de que as 

tipologias por nós identificadas, juntamente com as competências mediadoras 

de Dona Benta, se aplicam nas obras escolhidas para análise, confirmando a 

eficiência mediadora dessa personagem, seja nas obras consideradas literárias, 

seja nas consideradas “didáticas”.  

Podemos, por isso, pensar que esse trabalho sugere o desenvolvimento 

desse estudo também em outros títulos infantis lobatianos, como Fábulas, 

Aventuras de Hans Staden, Peter Pan101 ou História do Mundo para as crianças, 

História das Invenções e Serões de Dona Benta.  

Nosso levantamento de imagens da avó-mediadora nos conduziu por 

descobertas bastante interessantes como a possível existência de uma evolução 

na construção da imagem visual dela pelos diversos ilustradores da obra de 

Lobato ao longo dos anos. Desse conjunto de imagens selecionamos algumas 

que foram interessantes para corroborar a tese de nosso trabalho: Dona Benta 

em momentos de mediação de leitura. Essas e as demais poderiam se constituir 

em uma apresentação em forma de exposição da evolução da imagem visual de 

Dona Benta, como já foi feito, pela Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, com a 

imagem visual da boneca Emília: “Emília, a boneca de Lobato”. Nessa exposição 

são apresentadas as imagens elaboradas por onze ilustradores de épocas 

diferentes. 

                                                           
101 Apresentei essa possibilidade de estudo em Aventuras de Hans Staden e Fábulas em dois 

eventos acadêmicos de que participei em 2016. No primeiro, o texto intitula-se “A 
personagem Dona Benta como mediadora de leitura em Aventuras de Hans Staden, de 
Monteiro Lobato” (IV CIELLI) e, no segundo, “A personagem Dona Benta como 
mediadora de leitura em Fábulas, de Monteiro Lobato” (VII Seminário de Literatura 
Infantil e Juvenil). Também publiquei um artigo na Revista Caletroscópio: Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem da Universidade de 
Ouro Preto (Vol. 4/n. 6/ já.-jun. 2016) intitulado Dona Benta: uma mediadora de leitura 
em Peter Pan, de Monteiro Lobato. Esses textos estão anexados ao Apêndice deste 
trabalho. 
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O trabalho ainda procurou destacar como a personagem Dona Benta 

continua atual como exemplo de mediação de leitura para os professores. 

Embora essa personagem tenha sido constituída nas primeiras décadas do 

século XX, ela parece ter cada vez mais sua imagem revigorada e rejuvenescida 

para os jovens leitores do século XXI. Além disso, parece-nos que os ilustradores 

atuais, mesmo tendo de se submeter a algumas regras de mercado, têm feito 

esforços para adaptar a imagem da personagem às necessidades atuais dos 

leitores. Para isso, têm contribuído os seriados, que mantêm viva a imagem de 

Dona Benta bem como os recursos audiovisuais que a fazem ativa e atual. 

Desse modo, acreditamos que nosso trabalho possa contribuir para 

despertar o interesse de estudiosos da área da ilustração e do design, mais aptos 

a discutirem o assunto, e que possam levar adiante essa parte que nos pareceu 

tão interessante na pesquisa. 

Nosso capítulo sobre Monteiro Lobato como promotor de leitura despertou 

o interesse pelas relações que o escritor estabeleceu com estudiosos da 

educação, como Anísio Teixeira. As cartas trocadas entre ambos sugerem que 

o escritor taubateano possa ter sido influenciado pelas ideais do educador ao 

criar suas obras consideradas “didáticas”. É possível que um estudo sobre as 

obras de Anísio Teixeira e essas obras “didáticas” de Lobato renda descobertas 

interessantes sobre a relação entre ambos. 

Além disso, o projeto de leitura que Lobato parece elaborar em Dom 

Quixote das Crianças aponta para tantas outras adaptações de clássicos da 

literatura para o público infantil feitas por escritores que se basearam na 

experiência primeira de Lobato e que parecem esperar, também com suas obras 

adaptadas, que seus jovens leitores cheguem aos clássicos universais quando 

se tornarem leitores competentes. É o caso de textos de Ana Maria Machado, 

como Alice no país das maravilhas, O Jardim Secreto ou ainda As viagens de 

Marco Polo, dentre outras; e de Ruth Rocha, como Ruth Rocha conta a Ilíada e 

Ruth Rocha conta a Odisseia; ou mesmo Tatiana Belinky, como Alice no país 

das maravilhas e Contos dos Irmãos Grimm para ficarmos apenas em nomes 

mais conhecidos na área da adaptação de clássicos universais para crianças e 

jovens. 

O assunto mediação de leitura parece-nos que é aquele que mais oferece 

novas perspectivas de estudos a partir do que foi por nós discutido. Alguns 
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problemas surgem em nossa mente: 1. Como a mediação de leitura tem sido 

apresentada pela escola pública e privada atualmente? Muito possivelmente 

esse estudo renderia uma pesquisa de campo bastante significativa; 2. Quem 

não é um leitor pode ser um mediador? Ou ainda, um leitor esporádico poderia 

ser um mediador eficiente? Nosso trabalho pressupõe que um mediador precisa 

ser um leitor eficiente, entretanto, faltam-nos dados mais concretos sobre o 

assunto, já que nos baseamos apenas em questões teóricas para chegar às 

nossas conclusões; 3. Até que ponto filmes, jogos ou adaptações de textos 

literários, nos mais diversos formatos, como em quadrinhos, por exemplo, 

funcionam como mediação de leitura? Acreditamos que as adaptações 

lobatianas sejam um feliz exemplo de que quando são bem-feitas podem 

funcionar como uma “ponte” entre o clássico e o público leitor.  

Filmes e jogos têm demonstrado que são cada vez mais bem-vindos em 

sala de aula quando contribuem, de alguma forma, para a aprendizagem. Jogos 

podem -parece-nos- até despertar a busca por clássicos da literatura quando 

apresentam essa temática em seu interior e demandam do jogador um 

conhecimento maior sobre o assunto, como pode ser o caso de algum jogo, cujo 

ambiente seja a Idade Média e resgate conhecimentos do Trovadorismo, por 

exemplo. O site http://fael.edu.br/noticias/classicos-da-literatura-brasileira-viram-

jogos-virtuais/ apresenta textos clássicos da literatura brasileira que foram 

transformados em games virtuais. 

As adaptações em quadrinhos, inclusive de algumas das obras infantis de 

Lobato, merecem também um estudo à parte. Em virtude de a linguagem dos 

quadrinhos ser mais rápida e, por isso, mais sucinta, a leitura desses textos iria 

ao encontro das necessidades dos jovens leitores atuais? Seriam, por isso, mais 

eficientes como mediadores entre o leitor e o texto clássico ou original? 

Enfim, nossa discussão também parece apontar para as questões da 

mediação em tempos de internet. Acreditamos que Dona Benta ainda possa ser 

vista na escola como uma figura eficiente e, por isso, modelo, de mediadora. 

Entretanto, o professor precisa conhecer as maneiras de apresentar as obras de 

Lobato para seus alunos. Deve preocupar-se com a contextualização histórica e 

levar o leitor a descobrir como era o país na época em que Lobato produzia seus 

textos. Essas questões, se bem trabalhadas pelo professor, poderão contribuir 

para que os alunos compreendam melhor as personagens e evitar, inclusive, as 

http://fael.edu.br/noticias/classicos-da-literatura-brasileira-viram-jogos-virtuais/
http://fael.edu.br/noticias/classicos-da-literatura-brasileira-viram-jogos-virtuais/
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tão comuns discussões que mobilizaram as mídias sobre a possível retirada de 

circulação das escolas de obras infantis de Lobato tão conhecidas e importantes 

para a discussão de determinados assuntos. Depois de lidas, cabe ao professor 

executar o papel de Dona Benta procurando encontrar a melhor maneira de 

reproduzir os resultados desse trabalho, seja pensando na construção, por parte 

dos alunos, por exemplo, de um blog, ou montando uma página no facebook 

sobre a experiência de ler e entender Lobato nos dias de hoje. Algo assim traria 

visibilidade muito maior ao processo de mediação do professor. 

Com isso, os professores podem se valer de recursos multimídias e, 

depois de lidos alguns textos infantis de Lobato, construir, por exemplo, o perfil 

de personagens, como pode ser o caso do perfil de Dona Benta, e discutirem 

quais seriam as intenções dela nesse processo de mediação. 

O que nos ficou bastante claro nesse estudo foi que Dona Benta continua 

atual como mediadora de leitura, seja como a avó-mediadora, seja como a avó-

professora-mediadora; e que, assim como ela, podemos nos debruçar sobre as 

outras personagens, Emília, Pedrinho, Visconde, Narizinho e Tia Nastácia (ela 

não mereceria também um estudo à parte, como o que se fez aqui com Dona 

Benta?, Tia Nastácia não poderia também ter um livro de receitas, como o de 

Dona Benta?) que, de algum modo, também executam um papel de mediação 

nos textos infantis e, com isso, entender melhor a contribuição de Monteiro 

Lobato para a formação leitora do jovem brasileiro até hoje.  
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Dona Benta: uma mediadora de leitura em Peter Pan, de Monteiro Lobato 

Dona Benta: a reading mediator in Peter Pan, Monteiro Lobato 
 
 

Patrícia Aparecida Beraldo Romano102 
 
 
RESUMO 
O artigo em questão pretende apresentar, à luz das discussões atuais sobre 
mediação de leitura, como a personagem Dona Benta, das obras infantis de 
Monteiro Lobato, representa uma tipologia de mediação que poderia auxiliar os 
professores-mediadores atuais. Para isso, utilizamos como referencial teórico 
Cerrillo, Larrañaga, Yubero (2002), Cosson (2014), Silva (2009), Ceccantini 
(2009) dentre outros estudiosos. Nossos objetivos são os de apresentar Dona 
Benta, contadora-mediadora de leitura na obra infantil Peter Pan e, a partir de 
diversos exemplos desse texto, verificar como ela desenvolve competências 
mediadoras que se revelam no texto infantil lobatiano e poderiam servir de 
orientação para professores no processo de mediação de leitura na escola. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mediação de leitura; Dona Benta; Professores 
 
ABSTRACT 
The article in question intends to present in the light of current discussions on 
reading mediation, as the character Dona Benta, from children's books by 
Monteiro Lobato, is a typology of mediation that could help the current mediators 
teachers. For this, we use as a theoretical Cerrillo, Larrañaga, Yubero (2002) 
Cosson (2014), Silva (2009), Ceccantini (2009) among other scholars. Our goals 
are to present Dona Benta, storyteller-mediator of reading in children's Peter Pan 
work and from various examples of this text, see how it develops mediating skills 
that are revealed in Lobato's children's text and could serve as a guide for 
teachers on reading mediation process at school. 
 
KEY-WORDS: Reading mediation; Dona Benta; teachers 
 
 
 

 A criança é a humanidade de amanhã. No dia em que isto se transformar num    
axioma –não dos repetidos decoradamente, mas dos sentidos no fundo da alma— 

                a arte de educar as crianças passará a ser a mais intensa preocupação do homem. 
(Monteiro Lobato in “A criança é a humanidade de amanhã”,  

        Conferências, Artigos e Crônicas, 1959a, p.249)       
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Introdução 
 

Preocupar-se com a educação das crianças têm sido hoje motivo de muita 
discussão. Parece que houve, por parte de Monteiro Lobato, no passado, 
preocupação também semelhante. O escritor taubateano da saga do Sítio do 
Picapau Amarelo, em vários de seus livros, procurou dedicar incontáveis páginas 
às crianças a fim de que aprendessem conteúdos nem sempre muito agradáveis 
à primeira vista. Ao discutir geografia, história, gramática, matemática e 
invenções de forma geral, Lobato, com a ajuda de sua personagem Dona Benta, 
a avó amiga dos livros, da literatura e da sabedoria, apresenta esses conteúdos 
de maneira agradável suscitando nas crianças do sítio um certo prazer por viajar 
pelo mundo do conhecimento.  

Esse prazer é resgatado pela avó Dona Benta. É ela quem reconta muitas 
histórias literárias, como a de Hans Staden, Peter Pan e Dom Quixote, sem falar 
das fábulas que encantam e despertam a curiosidade das crianças para a moral 
das histórias. É também Dona Benta quem medeia os conteúdos mais 
“didáticos”, os que aparecem nos livros anteriormente mencionados que tratam 
de conteúdos considerados “escolares” e que eram, conforme nos informam os 
próprios leitores de Lobato, bastante maçantes quando tratados pelos 
professores e muito agradáveis quando tratados por ele/Dona Benta: 

 
O senhor nem avalia, como aquele passeio que a Emília fez ao país da 
gramática foi bom para nós, pois nos ‘livrou’ da enjoadíssima Senhora 
Gramática, que é toda cheia de bobagens de verbos e não sei mais o 
que. Agora o caso é outro, nós aqui só estudamos pelo livro “Emília no 
país da gramática” em vez de gramática sem país nem Emília (carta 
de Lucília Alves de Carvalho apud DEBUS, 2004, p. 183). 

 

Ou ainda: 
 

Devo dizer-vos quanto têm sido úteis vossos livros, que me têm muitas 
vezes tirado de sérias dificuldades. Frequentemente quebro a cabeça 
estudando lições que não há meio de assimilar (11/07/1943 apud 
DEBUS, 2004, p. 184). 

 

Além desses excertos de cartas que tomam Lobato como interlocutor, há 
outros que tratam sobre como os leitores aprendem com os textos infantis e com 
Dona Benta. Algumas dessas cartas trazem Dona Benta como destinatária. 
Vejamos: 
 

Ilma. Sra.  Dona Benta Encerrabodes de 
Oliveira e Família. Como vão todos aí? 
Como vai a Emília Balaqueira; Narizinho, a 
sonhadora; Pedrinho, o aventureiro; Visconde, 
o sábio embolorado; Tia Nastácia, a dona de 
todos os “credos” e “fazedora” dos mais 
gostosos bolinhos; Quindim, o inteligente 
paquiderme africano; Rabicó, o engole 
espadas (digo espadas de cascas de abóbora) 
e a senhora que me parece um tanto 
assustadiça? 
Diga a esse [sic] amiguinhos meus (menos 
Emília) que quando eu puder irei ajudá-los a 

Dona Benta: 
[...] Sabe uma conclusão que eu tirei? Que 
a senhora é uma “pedagoga revolucionária 
utópica possível”. 
Um momento, já explico. Pedagoga a 
senhora sabe o que é, por que, se não me 
engano, foi a senhora mesmo que me 
ensinou esse termo. Revolucionária, por 
que o seu “método de camaradagem” não 
existe ainda no Brasil (talvez mesmo, no 
mundo). Utópica, por que com a 
mentalidade dos tais “adultos”, o ensino é 
uma coisa tão sisuda, tão vital, tão 
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“aventurar”, (Aventurar, termo que emprego 
quando quero dizer –fazer aventuras). 
Diga ao meu amigo Monteiro Lobato, se ele for 
aí, que me desculpe a tardança da resposta a 
sua carta. Pois não tive coragem de pedir-lhe 
desculpas diretamente na carta que lhe escrevi. 

Maria Luiza 
3 palavras dedicadas a Emília em 

deutsch. 
                           -du- bist- dumm- 
                                     von  

 
                                                        Maria Luiza 
(IEB-USP- Arquivo Raul de Andrada e Silva/ 
Dossiê Monteiro Lobato/Série Correspondência 
Passiva: Cartas Infantis- Período 1933-
1943/Caixa 1/P02-09) 
 
 

obrigatório, que nos aborrece. O homem só 
executa bem aquilo que parte de si próprio. 
Toda coação é contraproducente. O homem 
é a “Independência ou Morte!” –mas ainda 
não descobriu disso. (Modesto Marques, 
Tatuí, 10 de dez. 1945, apud PÁTTARO, 
2012, p. 169). 
 

 

A primeira carta pertence à garota Maria Luiza Pereira de Lima, residente 
em Pelotas (RS) e com 12 anos na época em que se correspondia com o escritor. 
Dona Benta, considerada destinatária da carta, ganha vida real para Maria Luiza 
e possui, inclusive, família, lembrada como a turminha toda das aventuras. Além 
disso, a carta vai endereçada ao Sítio, já que a menina Maria Luiza pede a Dona 
Benta que avise Lobato, se ele ao Sítio for (“for aí”), das suas desculpas pela 
demora da resposta à carta dele. Vemos assim que imaginação e realidade se 
fundem, bem ao gosto do que Lobato gostava de fazer com seus textos infantis, 
considerados didáticos ou não. 

Na segunda carta, temos o leitor-mirim Modesto Marques, de Tatuí (SP), 
demonstrando uma admiração ímpar por Dona Benta como a avó que ensina a 
partir do prazer. Além disso, o jovem leitor percebe como essa forma de ensinar 
estava distante da realidade do ensino no Brasil e ainda arrisca, no mundo. 
Somente Dona Benta sabia cativar com seu modo de ser “pedagoga”. Seu 
método de ensino agradava muito e não aborrecia, ao contrário do que 
ocorria/ocorre nos bancos escolares. 

É a partir da ideia de que Dona Benta é uma exemplar mediadora de leitura 
para as crianças do Sítio que se configura nossa discussão. Queremos associá-
la à figura dos atuais mediadores de leitura e verificar como ela se comporta, 
assim, em uma das obras infantis de Lobato. 
 

1 Os mediadores de leitura: ontem e hoje 

 

Dona Benta, personagem das obras infantis de Monteiro Lobato, aparece 
pela primeira vez em A menina do narizinho arrebitado, de 1921. Terá vida longa 
em toda saga lobatiana aparecendo, praticamente, em todas as aventuras. 
Apenas em O Saci (1921), em Emília no país da gramática (1934) e n´Os doze 
trabalhos de Hércules (1944) ela terá sua aparição restrita, muitas vezes, a 
comentários das crianças sobre o que aprenderam com a avó em outros 
momentos. Em todas as outras obras, ela está presente, seja contando histórias, 
mediando-as ou mesmo delas participando. 
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Em especial, aqui nos interessa a figura da avó como mediadora de 
leitura, seja em obras em que ela é considerada como professora das crianças, 
caso de História do Mundo para as Crianças (1933), História das Invenções 
(1935), Geografia de Dona Benta (1935), Serões de Dona Benta (1937) ou nas 
adaptações de textos literários como Aventuras de Hans Staden (1927), Peter 
Pan (1930), Dom Quixote das Crianças (1936), Histórias de Tia Nastácia (1937) 
e Fábulas (1943)103.  

Em todas essas obras a avó aparece como mediadora da leitura do texto 
literário que as crianças escutam ou como a mediadora do conteúdo de 
(in)formação que se discute a partir de algum livro que foi lido por Dona Benta e 
por ela será reproduzido a fim de que as crianças tomem contato como 
conhecimento. O intuito final desse papel de mediação parece ser a formação 
crítica de seus ouvintes. Miriam Giberti Páttaro, em obra que estuda o texto 
História do Mundo para as Crianças, aponta: 

 
Dona Benta assemelha-se a uma professora de outra forma e a outro 
tipo de professor: apresentando dados e instigando seus ouvintes a 
refletirem sobre eles. Ela não se preocupa em apresentar dados para 
que sejam memorizados, mas para que provoquem reflexão sobre as 
estruturas sociais, seus valores morais, as implicações do progresso 
etc (PÁTTARO, 2012, p. 82). 

 

Aqui nos interessa o papel de Dona Benta como mediadora do texto 
literário, já que, à frente, apresentaremos a figura dela numa tipologia de 
mediação em Peter Pan (1930). Essa figura do mediador de leitura tem sido 
muito recorrente em tempos de projetos de leitura Brasil afora. Há uma 
necessidade premente de se formar professores, bibliotecários e demais 
profissionais do ensino para serem intermediários entre o texto literário e os 
leitores. A partir da noção de Sistema Literário, desenvolvida por Antônio 
Candido, acreditamos que os mediadores devem levar os jovens leitores a 
interagirem com o texto, convidando-os para a leitura e aproximando-os do texto 
literário, algumas vezes, pouco presente na vida deles. Pensando na tríade de 
Candido, teríamos: 

 

                                                           
103 Primeira edição em que aparecem os comentários da turma do Sítio. 
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Muitos profissionais do ensino se consideram mediadores de leitura, mas, 
seriam de fato? O que se entende por mediador hoje? Dona Benta poderia ser 
resgatada como uma mediadora? Para ser mediador basta ser um animador que 
vê na leitura uma atividade de lazer? Não concordamos com essa última 
afirmação bastante praticada em sala de aula e em algumas situações de rodas 
de leitura.  

Acreditamos que o mediador verdadeiro precisa ter intimidade com a 
literatura de forma geral, canônica e popular, e também precisa se empenhar, 
cada vez mais, em conhecer, de maneira mais pontual, portanto não superficial, 
os textos com os quais pensa em ser a ponte entre o leitor e o texto literário. 
Concordamos com o pensamento abaixo do estudioso da leitura Rildo Cosson 
em artigo intitulado “A prática da leitura literária na escola: mediação ou ensino? 
”, publicado na Revista Nuances, em 2015. Para Cosson, o prazer de ler deve 
existir, mas ele deve nascer a partir de uma prática séria e comprometida do 
professor-mediador, que precisa avaliar como executa sua “animação” leitora. 
Ela deve existir apenas como mais uma das “ferramentas” utilizadas por ele, 
mediador. Vejamos o que nos informa Cosson (2015, p. 169): 

 
A mediação da leitura literária, portanto, não deve ser reduzida ao 
sentido comum de animação, como uma atividade a ser desenvolvida 
apenas por meio da empatia entre um leitor iniciante e um leitor 
experiente, que não requer nada além do “amor” aos livros ou que não 
precisasse nenhuma formação específica. Como bem destaca 
Rechou, “uma buena ‘educación literaria’ es la mejor ayuda para la 
formación lectora y para la fijación del hábito lector”, sendo que para 
isso “es imprescindible que los mediadores puedan analizar las obras 
literárias desde los paradigmas teóricos más adecuados em cada 
situación para realizar la práctica correspondiente (RECHOU, 2012, p. 
368-369). 

 

A empatia de que nos fala Cosson acima sugere a “ponte” que se criaria 
entre a figura do mediador de leitura e o leitor, ponte essa necessária para o 
leitor ainda pouco afeito a algumas questões literárias se aproximar do texto e 

DONA BENTA 

(espécie de 
"autora"/coautora do 

texto de Lobato)

PÚBLICO

(Crianças do Sítio)

OBRA

contada/mediada por 
Bona Benta
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dar a ele um novo sentido, uma nova leitura que, com o tempo, contribuiria para 
ajudá-lo a formar o seu próprio repertório de leitura e a sua visão mais crítica de 
mundo. Assim, como Cerrillo, Larrañaga e Yubero (2002, p. 29), acreditamos 
que “El mediador es el puente o enlace entre los libros y esos primeiros lectores 
que propicia y facilita el dialogo entre ambos”. Para esses estudiosos espanhóis 
sobre a mediação de leitura, as principais funções do mediador seriam: 

1) Crear y fomentar hábitos lectores estables; 
2) Ayudar a ler por ler; 
3) Orientar la lectura extraescolar; 
4) Coordinar y facilitar la selección de lecturas poe edades; 
5) Preparar, desarrolhar y avaluar animaciones a la lectura 
(CERRILLO, LARRAÑAGA, YUBERO, 2002, p. 30). 

 

Criar e instigar hábitos leitores podem ser feitos apenas por um mediador-
leitor-em potencial. O indivíduo que se considera mediador, mas não é um leitor 
com repertório estabelecido, praticamente não conseguirá sustentar sua posição 
quando tem em mãos obras mais elaboradas da literatura de forma geral. Nesse 
mesmo caminho de autonomia leitora, o mediador deve instigar nos jovens 
leitores o desejo de ler apenas pelo desejo de ler, sem que a leitura seja feita 
apenas por obrigação. Se ele conseguir atingir esse objetivo, muito 
provavelmente seus ouvintes começarão a praticar a leitura em casa, não 
apenas no interior da instituição escolar. O mediador deve também ajudar seus 
ouvintes a encontrar os melhores textos para a sua idade a fim de que muitos 
leitores não abandonem leituras por não conseguirem compreendê-las. Se o 
mediador conseguir conquistar o leitor com seu trabalho, certamente essa 
questão passará a se tornar natural para o leitor com o tempo. Finalmente, o 
mediador precisa preparar seu ambiente de mediação, saber dosar a leitura e 
avaliar se suas estratégias de animação estão ou não funcionando. 

Acreditamos que Dona Benta desenvolva todas essas competências nos 
serões que faz com seus netos nas aventuras do Sítio. Além de avó dedicada e 
atenciosa, ela é amante da leitura, possui grande biblioteca para a época 
(primeiros decênios do século XX) e é amiga da sabedoria, do conhecimento e 
das leituras literárias. É da leitura de textos desse repertório que a avó extrai 
seus argumentos para convencer as crianças a escutá-la nos serões. Muitas 
vezes, o desejo por saber coisas ou ouvir histórias nasce das próprias crianças 
que já haviam vivenciado esse prazer em outras situações. 

 Pensamos que Dona Benta possa representar um modelo de mediadora 
de leitura: leitora perspicaz de todo tipo de texto que caía em suas mãos- 
literatura, filosofia, história, geografia, ciências de forma geral, jornais da região. 
Além disso, organiza seus serões de maneira a não cansar seus ouvintes, pois 
intercala às mediações os quitutes de Tia Nastácia ou mesmo os encerra quando 
percebe que já são horas de descansar. Isso sem contar as situações em que o 
processo de mediação passa a ocorrer imbuído de imaginação, como a viagem 
que todos empreendem no navio “Terror dos Mares” para conhecer um pouco 
mais sobre a Geografia de maneira mais exemplificativa. 

Entretanto, levantamos aqui a seguinte questão: seriam hoje os 
mediadores, leitores perspicazes e eficientes como Dona Benta? Para ser 
mediador, atualmente, não haveria a necessidade de se dominar um pouco do 
conhecimento advindo das novas mídias? Embora, para nós, Dona Benta 
continue a ser um exemplo ímpar de mediação, acreditamos que os professores-
mediadores, infelizmente, em boa parcela, não sejam exemplos de leitores como 
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nossa personagem. Segundo Ezequiel Theodoro da Silva, em texto “Formação 
de leitores literários”, temos: 

 
No Brasil, a formação aligeirada –ou de meia tigela—dos professores, 
o aviltamento das suas condições de trabalho, o minguado salário e as 
políticas educacionais caolhas fazem com que os sujeitos do ensino 
exerçam a profissão sem serem leitores. Ou, então, sejam tão somente 
leitores pela metade, pseudoleitores, leitores nas horas vagas, leitores 
mancos, leitores de cabresto e outras coisas assim (SILVA, 2009, p. 
23). 

 
Não generalizamos a situação, mas entendemos que muitos professores 

que se consideram mediadores se enquadram na citação acima e fazem da 
mediação apenas uma situação de animação, sem qualquer seriedade quanto 
ao texto literário propriamente dito. Também entendemos que, hoje, o que se 
espera de conhecimento de um professor quanto ao uso de novas mídias é 
bastante preocupante em relação ao conteúdo que os cursos universitários 
oferecem quanto a isso: quase nada. O professor precisa dominar novas 
tecnologias, novas plataformas de ensino, novas ferramentas, mas a 
universidade sequer se preocupa com a inserção desses conhecimentos no 
currículo dos cursos de licenciatura. Para Cosson (2014, p. 52), a discussão 
começaria no nível da própria definição de texto: “Em nossos dias, porém, por 
força do desenvolvimento das tecnologias e dos estudos sobre a leitura, entre 
outros, a noção do que é um texto é muito mais ampla”. Enfim, acreditamos que 
o mediador contemporâneo precise ser uma espécie de Dona Benta das novas 
mídias: uma pessoa com sólida formação literária e com mínimos conhecimentos 
de tecnologia da informação para poder compreender as recentes gerações de 
leitores virtuais.  

Ser hoje mediador de leitura requer não ser “cego” em tecnologia e não 
ter pânico moral, ou seja, não achar que as novas mídias representam uma 
degeneração e devem ser repelidas e combatidas (SIQUEIRA, CERIGATTO, 
2012). O mediador deve saber lidar com o ambiente virtual de leitura, inclusive 
com os hipertextos que oferecem uma gama de possibilidades ao leitor do século 
XXI e, assim, saber orientar esse leitor a “se posicionar diante desse mar de 
informações”. Tudo isso deve conduzir o leitor/ouvinte a se deparar com a 
qualidade da obra e não apenas com o aparato tecnológico onde ela se encontra 
(PESSOA, MAIA, 2012, s/p). Vale lembrarmos que as novas mídias ampliam 
todo e qualquer acesso às informações, mas sem um mediador que auxilie seu 
público ouvinte o simples acesso não contribui para a aprendizagem desse 
público. 

Dona Benta, se provavelmente pudesse passar de personagem a pessoa, 
aprovaria todo esse aparato técnico do século XXI, conforme nos sugeriu a série 
televisiva do Sítio de 2001 a 2007, com a personagem enviando email a Pedrinho 
em vez de carta manuscrita. Como ela continua personagem inserida nos textos 
do início do século XX, vamos verificar em uma das obras infantis de Lobato 
como ela se apresenta como mediadora de leitura de um texto literário. 
Escolhemos para isso a obra Peter Pan, publicada inicialmente em 1930. Nessa 
obra, consideraremos Dona Benta como avó-contadora-mediadora, não como 
professora-mediadora, posição que ela parece ocupar nas obras ditas 
“didáticas”, já citadas anteriormente.  
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A partir da leitura da obra infantil completa de Lobato, chegamos às 
seguintes competências de Dona Benta como mediadora de leitura, de forma 
geral: 

a. Tem noção se o que ela conta ou medeia atinge seu público ouvinte; 
b. Não lê somente para si, mas para compartilhar com o outro; 
c. Busca a melhor entonação de voz para dar vida ao que conta/reconta; 
d. Adapta o vocabulário para atingir seus ouvintes; 
e. Apresenta um vasto repertório de leitura o que lhe dá enorme facilidade 

de lidar com as dúvidas de seus ouvintes; 
f. É sensível quanto a seus objetivos: está sendo ouvida? Compreendida? 

Há gosto por parte dos ouvintes em relação ao que ela reconta, lê, medeia 
ou discute?; 

g. Está sempre atualizada e “antenada” com as novidades de seu tempo; 
h. Se, por acaso, desconhecer algo, tem humildade de reconhecer tal 

situação e procura, rapidamente, resolvê-la indo em busca do 
conhecimento; 

i. É sensível à dificuldade, muitas vezes, do assunto tratado, ou ao volume 
de informações apresentadas e, por isso, divide seus serões em vário(a)s 
dias/noites, para não cansar seus ouvintes.  
Vejamos como algumas dessas competências se realizam em Peter Pan. 

 

2 Dona Benta mediadora de leitura em Peter Pan, de Monteiro Lobato 

 

Peter Pan foi lançado em 1930, pela Companhia Editora Nacional e seu 
título completo é Peter Pan: a história do menino que não queria crescer, contada 
por Dona Benta. Essa obra, adaptada por Lobato, foi publicada 28 anos depois 
que James Barrie escreveu seu texto em inglês. O texto lobatiano apresenta 
Dona Benta como a narradora da história do menino que não queria crescer para 
seus ouvintes --seus netos com seus bonecos –que estavam ávidos por 
conhecer a história que lhes havia sido referida pelo Gato Félix em Reinações 
de Narizinho. Antes da avó assumir o papel de narradora da história, 
descobrimos, por intermédio de um narrador em terceira pessoa, que ela não 
sabia, bem como as crianças, quem era Peter Pan. O que fazer? Como boa 
mediadora que é, Dona Benta procura a obra, compra-a, faz a leitura e está 
pronta para recontá-la a seus pequenos ouvintes. Vejamos no texto de Lobato: 

 
Mas quem era Peter Pan? Ninguém sabia, 
nem a própria Dona Benta, a velha mais 
sabida de quantas há (LOBATO, 1959b, p. 7). 
 

[...] Dona Benta calou-se, achando que era 
mesmo uma vergonha que o Gato Félix 
soubesse quem era Peter Pan e ela não –e 
escreveu a uma livraria de São Paulo pedindo 
que lhe mandasse a história do tal Peter Pan. 
Dias depois recebeu um livro em inglês, cheio 
de gravuras coloridas, do grande escritor 
inglês J. M. Barrie. O título dessa obra era 
Peter Pan and Wendy. 
Dona Benta leu o livro inteirinho e depois 
disse: 
---Pronto! Já sei quem é o Senhor Peter Pan, 
e sei melhor que o Gato Félix, pois duvido que 
ele haja lido esse livro (LOBATO, 1959b, 
pp.7-8). 
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No primeiro excerto, podemos perceber que mesmo as pessoas muito 
sábias e versadas em leituras podem não conhecer este ou aquele livro ou 
personagem e não há nenhum problema quanto a isso. O interessante é 
perceber como, geralmente, essas pessoas agem quando são questionadas 
sobre essas questões que não dominam: buscam adquirir tal conhecimento. E é 
isso que Dona Benta faz. Admite que deve ler tal texto para poder sanar a 
curiosidade das crianças. Descobrimos, a partir do segundo excerto, como 
funcionava, na época de Lobato, a busca por um livro: o processo de 
encomenda, por carta, a uma livraria de grande capital, no caso São Paulo104.  

O pedido leva alguns dias para ser atendido e quando o livro é enviado, 
trata-se de uma obra em inglês, para a qual ainda não havia tradução no país. 
Descobrimos, então, que Dona Benta é poliglota, pois lê a obra toda e está 
pronta para recontá-la às crianças. Além disso, ela se acha mais conhecedora 
da personagem Peter Pan do que o próprio Gato Félix, já que ele não teria lido 
o texto e seu conhecimento seria, portanto, inferior ao dela, que conhecia os 
detalhes da história a ser contada. Vemos, com isso, que a avó, humildemente, 
reconhece seus limites e busca superá-los a fim de estar “antenada” com as 
novidades do seu tempo. 

As crianças, depois da informação de que Dona Benta já conhece o texto 
de Peter Pan, pedem que ela comece a contar a história, mas a avó sabe que já 
era tarde e que uma boa história requer ouvintes descansados. Além disso, um 
pouco de mais curiosidade é sempre bom, pois aguça o desejo por ouvir com 
atenção o texto a ser contado. Vejamos no texto de Lobato: 

 
---Se leu, conte, vovó! –gritou Narizinho. Andamos ansiosos por ouvir a história desse famoso 
menino. 
---Muito bem –disse Dona Benta. Como já é muito tarde, começarei a história amanhã, às sete 
horas. Fiquem todos avisados. 
No dia seguinte, de tardinha, a curiosidade dos meninos começou a crescer. Às seis e meia 
já estavam todos na sala, em redor da mesa, à espera da contadeira. 
[...] ---Viva vovó! –gritaram os meninos. 
---Viva a história que ela vai contar! –berrou Emília. (LOBATO, 1959b, p. 8) 

 

 

Saber o melhor momento para começar uma história ou continuá-la é 
sempre importante para um contador e mediador. O público ouvinte precisa 
receber o texto em doses saudáveis e não em doses cavalares e compete à 
figura do contador-mediador executar essa competência. Dona Benta, em Peter 
Pan, procura respeitar os horários que ela escolheu para a história e vemos isso 
em vários outros trechos: 

 
Neste ponto Dona 
Benta interrompeu a 
história, deixando o 
resto para o dia 
seguinte (LOBATO, 
1959b, p. 26). 
 

Dona Benta parou 
nesse ponto, 
achando que o 
melhor era também 
irem dormir. 
---Pronto –disse ela. 
O resto fica para 

Dona Benta 
interrompeu nesse 
ponto a história 
deixando o resto para 
o dia seguinte. 
Começaram os 
comentários 

---E depois? –
indagou Pedrinho. 
---Depois, cama. Já 
são nove horas. Para 
a cama todos! 
Amanhã veremos o 
que aconteceu. 

                                                           
104 Lembramos que o sítio do Picapau Amarelo não tem espaço físico definido, pode estar em 
qualquer lugar do Brasil. 
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amanhã. Agora é 
cada qual ir para a 
sua cama sonhar 
com o Capitão 
Gancho e o crocodilo 
(LOBATO, 1959b, p. 
45). 
 

(LOBATO, 1959b, p. 
58). 
 

Pedrinho danou. 
---É sempre assim. 
As histórias são 
sempre 
interrompidas nos 
pontos mais 
interessantes. Chega 
até a ser judiação 
(LOBATO, 1959b, p. 
76) 
 

 

Vemos com os dois primeiros excertos como é importante o contador-
mediador ter controle do tempo de contação e mediação. O terceiro excerto, por 
sua vez, nos mostra a necessidade de se oferecer algum tempo para se 
conversar sobre o texto, para compreender o que foi ouvido e partilhar dúvidas 
e opiniões. Ao dosar a contação da história, Dona Benta, como contadora e 
mediadora, mantém o nível de curiosidade dos ouvintes sempre em alta e isso 
os faz esperar, com interesse, pela continuação da história, como podemos 
perceber no quarto excerto acima. 

Um tempo para as dúvidas é sempre importante. Seja ao longo do 
momento da contação, seja ao final de um serão, como vimos acima. O 
fundamental é que os ouvintes tenham dúvidas e que elas sejam sanadas. Esse 
processo de pergunta e resposta ajuda a formar futuros leitores críticos, objetivo 
que todo bom mediador almeja alcançar. Parece que nessa tarefa Dona Benta 
também é bastante eficiente, já que sempre procura responder às perguntas que 
surgem por parte de seus pequenos ouvintes: 

 
---Nursery? –
repetiu 
Pedrinho. Que 
vem a ser isso? 
---Nursery 
(pronuncia-se 
nârseri) quer 
dizer em inglês 
quarto de 
crianças. Aqui 
no Brasil quarto 
de criança é um 
quarto como 
outro qualquer e 
por isso não tem 
nome especial. 
Mas na 
Inglaterra é 
diferente. São 
uma beleza os 
quartos das 
crianças lá, com 
pinturas 
engraçadas 
rodeando as 
paredes, todos 
cheios de 
móveis 

---E que é 
guilhotina? –
perguntou Emília, 
que pela primeira 
vez ouvia essa 
palavra. 
Dona Benta 
explicou que era 
uma certa máquina 
de cortar cabeça de 
gente, inventada 
por um médico 
francês de nome 
Guillotin. Isso 
durante o terrível 
período da 
Revolução 
Francesa, um 
tempo em que 
cortar cabeça de 
gente se tornou a 
preocupação mais 
séria do governo. E 
Pedrinho, já lido na 
História do Mundo, 
lembrou que o 
próprio Doutor 
Guillotin teve a sua 

Nesse ponto 
Emília 
interrompeu Dona 
Benta. 
---Por que é que 
os marinheiros 
gostam tanto de 
pragas? –
perguntou ela. 
Sempre que numa 
história aparece 
um cachorro do 
mar... 
---Lobo-do-mar –
corrigiu Dona 
Benta. Os velhos 
marinheiros são 
chamados lobos-
do-mar (LOBATO, 
1959b, p. 37). 
 

Certo sábado à noite estavam 
todos muito ansiosos à espera 
de Peter Pan, que saíra pela 
manhã numa expedição 
cinegética. 
---Pare aí, vovó! –berrou 
Pedrinho. Essa palavra 
esquisita me deixou tonto. Que 
vem a ser isso? 
---Coisa das mais simples, meu 
filho. Cinegética quer dizer 
relativa a caçada. Expedição 
cinegética significa o mesmo 
que caçada. 
---Mas se é tão simples dizer 
caçada, por que vem a senhora 
com essa terrível 
complicação? –observou 
Pedrinho, que era inimigo de 
palavras difíceis. 
---Para você perguntar e eu ter 
ocasião de ensinar uma 
palavra nova que ninguém aqui 
sabe. Neste mundo, Pedrinho, 
precisamos conhecer a 
linguagem dos pedantes –se 
não os pedantes nos 
embrulham. Você já aprendeu 
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especiais, e de 
quanto 
brinquedo existe 
(LOBATO, 
1959b, p. 10). 
 

cabeça cortada por 
essa máquina 
(LOBATO, 1959b, 
p. 12). 
 

o que é cinegético e se em 
qualquer tempo algum sábio da 
Grécia quiser tapear você com 
um cinegético, em vez de abrir 
a boca, como um bobo, você já 
pode dar uma risadinha de 
sabidão. 
---Vou aplicar esse cinegético 
já e já –disse o menino, 
entusiasmado (LOBATO, 
1959b, p. 63). 

 

No primeiro excerto, temos um vocábulo em inglês que Dona Benta não 
traduziu, já que seria difícil encontrar um sinônimo em português. A melhor saída 
para a tradução foi gerar a dúvida. Assim que Pedrinho se depara com a palavra, 
questiona a avó quanto ao significado e ela se aproveita disso para a explicação 
e consequente tradução. Essa técnica de Dona Benta permite que ela possa 
utilizar em outros momentos a palavra “nursery” já inserida na compreensão dos 
seus ouvintes. 

No segundo excerto, vemos outra competência de Dona Benta. Ao 
explicar a palavra “guilhotina”, Pedrinho se recorda de que já lera sobre o Doutor 
Guillotin em outro texto. Isso é importante: que o mediador, com suas 
informações sobre o texto, traga à tona conhecimentos já adquiridos pelos seus 
ouvintes a fim de que eles possam estabelecer relações entre o que estão 
conhecendo e o que já conhecem. 

O terceiro excerto é um exemplo da sabedoria de Dona Benta e da 
atenção que ela dispensa aos comentários e perguntas das crianças e dos 
bonecos. Ou ouvir Emília usar a palavra inadequada, cachorro do mar por lobo-
do-mar, imediatamente, ela a corrige. 

O quarto e último excerto nos mostra o quanto Dona Benta é versátil na 
sua mediação. Ao recontar a história ela procura incluir vocábulos novos que 
despertem a curiosidade dos ouvintes que os desconhecem e, por isso, se 
incomodam e perguntam. Trata-se de mais uma competência da avó que quer 
contribuir para que o vocabulário dos seus netos, seus ouvintes, seja ampliado. 
Algumas escolhas lexicais, como “cinegética”, aparecem propositais, pois 
propiciam uma conclusão crítica por parte da avó como podemos comprovar no 
final do trecho. 

Finalmente, podemos lembrar que Dona Benta reconta um texto que ela 
leu. Nesse processo, certamente adapta algumas passagens, caso contrário 
teria de traduzir, ipsis literis, aquilo que estava em inglês. Não é essa a proposta 
da avó (nem parece ser a de Lobato). Dona Benta busca lembrar as crianças de 
que ela se pauta pelo texto escrito em inglês por Barrie. Pode até ser que em 
alguns casos ela dê uma explicação dela, mas esclarece que o texto original não 
fala sobre a pergunta das crianças. Vejamos: 

 
[...]---É que havia entrado pela janela uma 
pequena bola de fogo. 
---Como havia entrado pela janela, se a janela 
estava fechada? –berrou Emília. 
---Isso não sei explicar e o livro inglês nada 
conta. Mas como fosse uma bola de fogo 
mágica, o caso se torna possível. Para as 
bolas de fogo mágicas tanto faz uma janela 

---Antes morcego seco que morcego vivo –
disse Emília. Eu tenho medo de coisas vivas 
porque mordem; mas das secas, não. E 
Levemente-Estragado, que é que levou, Dona 
Benta? 
---Não sei. O livro não diz. Mas com certeza 
levou uma bobagem do mesmo naipe –um 
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aberta como fechada...(LOBATO, 1959b, p. 
13). 

rato seco, por exemplo (LOBATO, 1959b, p. 
70). 
 

 

Aqui a importância parece-nos estar nas falas “o livro em inglês nada 
conta” e “o livro não diz”, o que nos sugere que pode existir um intuito por remeter 
o ouvinte ao texto original e lembrá-lo de que a resposta dela não consta no 
texto, é apenas uma sugestão da avó contadora-mediadora.   
 
Considerações Finais 
 

Acreditamos que em Peter Pan Dona Benta é capaz de exercer seu papel 
de contadora-mediadora de leitura. Ela sabe que o texto por ela recontado e 
mediado atinge seu público ouvinte, já que as crianças se interessam, desde o 
início, por saber o que ocorre na história do menino que não queria crescer. Ela 
consegue despertar a vontade nas crianças por ouvir a história e questioná-la 
quando algo as incomoda. 

Preocupada com o vocabulário que usará no reconto da história, a avó 
busca recursos que acabam por prender a atenção dos ouvintes, como o uso de 
expressões léxicas desconhecidas que imediatamente “incomodam” as crianças 
despertando nelas a curiosidade por saber o que significam. Isso também 
corrobora a ideia de que ela está sendo ouvida e compreendida e quando isso 
desperta algum “ruído”, seus ouvintes se manifestam. É assim que nos parece 
deve ocorrer um processo de mediação entre o mediador e seu público. 

Percebemos que Dona Benta consegue isso em virtude de sua formação: 
trata-se de uma avó que valoriza o conhecimento, o saber e, em especial, a 
leitura de textos. Nessa leitura, incluem-se os textos literários. Com Dona Benta 
como mediadora resgatamos a importância de textos clássicos para a formação 
dos leitores e o interesse não apenas pela aprendizagem em si, mas pela leitura 
de literatura. 

Nesse processo, Dona Benta é exemplo de mediadora que lê 
intensamente, que se “recicla” através de leitura. Alguém que não mede esforços 
para transformar seus ouvintes em futuros leitores em potencial. Ler em outra 
língua que não a sua materna ainda agrega a ideia de que a leitura exige esforço 
e ela o faz pensando em seus ouvintes. Lembramos aqui pensamento de 
Fernández Paz, reproduzido em texto de João Ceccantini: “Em diversos 
trabalhos sobre o assunto, [Paz] insiste na ideia de que a leitura não é instintiva, 
mas, ao contrário, pede uma postura ativa, demanda esforço contínuo, exige um 
investimento grande, tanto do leitor em formação quanto do mediador” 
(CECCANTINI, 2009, p. 217). 

Finalmente, lembramos que todo esse processo de mediação ocorre em 
uma família onde a leitura é privilegiada, onde os livros são considerados objetos 
de valor por conterem conhecimento. É nesse espaço que Dona Benta executa 
seu papel de mediadora; entretanto, é na escola que os mediadores estão (ou 
devem estar) mais presentes na vida das crianças e a avó Benta aqui pode servir 
de exemplo de mediação de leitura de literatura para muitos professores que 
desejam fazer alguma diferença na vida de seus alunos-ouvintes. 
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2. Apêndice 2: Texto publicado nos Anais do IV CIELLI- 4º Colóquio 
Internacional de Estudos Linguísticos e Literários ocorrido de 8 a 10 de 
junho de 2016 na Universidade Estadual de Maringá-PR. 

 
A PERSONAGEM DONA BENTA COMO MEDIADORA DE LEITURA EM 

AVENTURAS HANS STADEN, DE MONTEIRO LOBATO 

Patrícia A. Beraldo Romano (MACKENZIE, UNIFESSPA) 

 

É inestimável o valor das memórias de Hans Staden, o aventureiro 
alemão que esteve prisioneiro dos tupinambás oito meses durante o 

ano de 1550. Representam o melhor documento daquela época 
quanto aos costumes e mentalidade dos índios. Em vista disso, Dona 

Benta não poderia deixar de contar a História de Hans Staden aos 
seus queridos netos –como não poderão as outras avós e mães 
deixar de repeti-la aos seus netos e filhos (Prefácio da segunda 

edição de Aventuras de Hans Staden, de Monteiro Lobato) 

 

1 Introdução 

Muito se tem falado atualmente sobre a figura dos mediadores de leitura. 

As escolas, de forma geral, parecem ter adotado essa figura como uma salvação 

para o sério problema entre texto literário e leitor. Essa mediação sempre foi 

complicada e parece que os mediadores chegaram para facilitar essa relação. 

Verdade? Sim, acreditamos que essa seja a principal função de um mediador de 

leitura: aproximar leitor do texto literário de forma geral. O problema é que nem 

sempre o indivíduo que se diz mediador está, de fato, preparado para essa tarefa 

bastante complexa. 

Mediadores podem ser professores de língua portuguesa, bibliotecários, 

agentes de leitura ou quaisquer pessoas que tenham proximidade com textos, 

dizem alguns. Mas a questão que se tem sido levantada atualmente é se os 

mediadores não precisam ser, de fato, pessoas muito preparadas para tarefa tão 

importante. Acreditamos que sim. Aparecida Paiva, professora e pesquisadora 

da Universidade Federal de Minas Gerais, afirma que a política de distribuição 

de livros literários melhorou muito nos últimos anos, agora os livros chegam às 

escolas,  

entretanto o que não se discute com suficiente clareza, e que a essa 
altura significaria um grande avanço, é nos perguntarmos se dispomos, 
realmente, de uma política de formação de leitores, com o consequente 
grau de investimento na formação de mediadores de leitura. [...] a 
discussão sobre uma política efetiva de formação de leitores continua 
a merecer, entre nós, uma reflexão profunda e que, certamente, esteve 
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na base, em maior ou menor grau, de todas as políticas de promoção 
de leitura desenvolvidas até o momento (PAIVA, 2012, p. 16). 

 

As políticas de formação de leitores parecem ter se difundido pelo Brasil, 

em especial, nos últimos anos, mas a formação de professores-mediadores de 

leitura parece não ter acompanhado esse crescimento e muitos indivíduos que 

se dizem mediadores, estão, na verdade, na berlinda da leitura. Pretendemos, 

nesse texto, trazer para a discussão a importância dessa figura na formação 

leitora de crianças e adolescentes e como podemos encontrar em Dona Benta, 

personagem da saga infantil lobateana, um exemplo de mediação competente 

de leitura. Para isso, escolhemos a ação de Dona Benta em Aventuras de Hans 

Staden, de Monteiro Lobato, adaptação para o público infantil da obra Meu 

cativeiro entre os selvagens do Brasil, de Hans Staden. 

 

      2 Mediadores de leitura: algumas concepções 

Existem vários sites disponíveis na internet, muitos elaborados em 

parceria com o MEC, sobre formação de mediadores de leitura. O problema que 

nos parece mais afligir nessas formações é que elas, embora lembrem a 

necessidade de se ler muito para ser mediador, não conseguem comprovar que 

isso ocorra na prática e muitos professores-mediadores não são, na verdade, 

leitores em potencial. Para isso, também contribui a falta de comprometimento 

dos próprios professores que, muitas vezes, não gostam de ler e são forçados a 

participar dessas formações e a levá-las para a sala de aula. 

Parece-nos impossível um professor ser mediador se não tiver um contato 

direto, constante e prazeroso com o mundo dos livros e da leitura, mesmo que 

seja, hoje, um contato mais virtual, em virtude de tantas ofertas que a rede web 

nos oferece de leitura de literatura através de plataformas virtuais. 

Além disso, hoje se faz necessário que além de leitor, o mediador também 

conheça um pouco do mundo das novas mídias, já que os alunos com os quais 

trabalha nasceram já pertencendo a essa nova forma de organização do 

pensamento, voltado para a rapidez da informação advinda da internet. As trocas 

de informação são muito rápidas e os professores-mediadores precisam 

encontrar alternativas de inserir, nesse mundo, a leitura da literatura. Tarefa 

árdua, difícil e complexa: 
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Essa “Sociedade da Informação” impulsiona o repensar do saber, o 
que, por conseguinte, impacta, consideravelmente, a educação. 
Vivemos a “metamorfose do aprender”, isto é, reconfigurações do 
conhecimento provocadas pela função mediadora, quase onipresente, 
das novas tecnologias, que facilitam experiências de aprendizagem 
complexas (ASSMAN, 2000 apud ANDERSEN, 2015, p. 1 de 51).105 

 

Escolhemos falar de Dona Benta porque, em virtude da última adaptação 

do Sítio do Picapau Amarelo para a televisão, no início dos anos 2000, vimos a 

avó adaptada ao uso de um computador e familiarizada, inclusive, com troca de 

emails com seu neto Pedrinho.  

Lobato era um visionário e gostava de tudo que envolvesse a ideia do 

progresso, certamente ele aprovaria uma dona Benta “antenada” com a 

informática e a internet. Por isso, acreditamos que ela possa ser considerada um 

exemplo de mediadora competente de leitura, primeiro por causa de sua 

exemplar formação leitora, segundo porque ela, provavelmente, se adaptaria às 

atuais necessidades de mediação de leitura, em especial, porque sempre esteve 

aberta às mudanças e às aventuras junto com seus netos. 

Antes de falarmos dela em Aventuras de Hans Staden, vamos tecer 

algumas considerações sobre o que se tem falado, nos últimos anos, a respeito 

de mediação de leitura, sob o viés da formação leitora. Assim, como Cerrillo, 

Larrañaga e Yubero (2002, p. 29), acreditamos que “El mediador es el puente o 

enlace entre los libros y esos primeiros lectores que propicia y facilita el dialogo 

entre ambos”. Para esses estudiosos espanhóis, as principais funções do 

mediador seriam: 

6) Crear y fomentar hábitos lectores estables; 
7) Ayudar a ler por ler; 
8) Orientar la lectura extraescolar; 
9) Coordinar y facilitar la selección de lecturas por edades; 
10) Preparar, desarrolhar y avaluar animaciones a la lectura 
(CERRILLO, LARRAÑAGA, YUBERO, 2002, p. 30). 

 

O mediador de leitura que é capaz de fazer, de forma adequada, a ponte 

entre o leitor e o texto literário deve ser capaz de executar essas funções a fim 

de levar os ouvintes a se aproximar do objeto livro. Essa aproximação deve ser 

pontuada por aprendizagens prazerosas que, com o tempo, contribuam para que 

as crianças e os jovens se tornem leitores autônomos a fim de que procurem, 

sozinhos e por prazer próprio, livros para leitura. 

                                                           
105 Texto extraído de e-book: ANDERSEN, Elenice (org.). Linguagens, leituras, mídias e ensino. 
São Paulo: Cia do EBook, 2015, p. 1 de 51. 
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Dona Benta, na saga infantil lobatiana, procura fazer isso. Ela aparece em 

quase todas as obras, nas que não aparece é lembrada pelas crianças por seus 

ensinamentos. Lobato, depois de descobrir que a literatura infantil era um 

caminho ainda por ser descoberto no Brasil, investiu na sua verve de editor e no 

seu desejo por fazer livros que agradassem às crianças, que fizessem com que 

elas buscassem mais leituras. Desse modo, cria praticamente uma saga infantil 

com as histórias da turma do sítio.  

Em várias dessas histórias, temos Dona Benta como narradora-

mediadora. Podemos citar Aventuras de Hans Staden (1927), Peter Pan (1930), 

Dom Quixote das Crianças (1936), Histórias de Tia Nastácia (1937), Fábulas 

(1943, com comentários de Dona Benta e das crianças),  todas essas recontadas 

pela avó e também História do Mundo para as crianças (1933), História das 

Invenções (1935), Geografia de Dona Benta (1935) e Serões de Dona Benta 

(1937), essas últimas consideradas “didáticas” por alguns estudiosos como 

Whitaker Penteado em O Filhos de Lobato e, nelas, a avó aparece como a 

mediadora dos conhecimentos a serem transmitidos. 

O sucesso é imediato, Lobato vende altas tiragens de seus livros e as 

crianças lhe retribuem a alegria pelo mundo da fantasia por ele criado enviando-

lhe cartinhas nas quais discutem as obras, sugerem assuntos, pedem para 

participar de alguma aventura ou simplesmente se dirigem diretamente às 

personagens, como é o caso de várias cartas destinadas à Dona Benta. Nelas, 

as crianças quase tomam a avó como pessoa de carne e osso, em vez de 

personagem. Citamos abaixo, um excerto da carta de Modesto Marques, de 

Tatuí (SP): 

Dona Benta: 
[...] Sabe uma conclusão que eu tirei? Que a senhora é uma “pedagoga 
revolucionária utópica possível”. 
Um momento, já explico. Pedagoga a senhora sabe o que é, por que, 
se não me engano, foi a senhora mesmo que me ensinou esse termo. 
Revolucionária, por que o seu “método de camaradagem” não existe 
ainda no Brasil (talvez mesmo, no mundo). Utópica, por que com a 
mentalidade dos tais “adultos”, o ensino é uma coisa tão sisuda, tão 
vital, tão obrigatório, que nos aborrece. O homem só executa bem 
aquilo que parte de si próprio. Toda coação é contraproducente. O 
homem é a “Independência ou Morte!” –mas ainda não descobriu 
disso. (Modesto Marques, Tatuí, 10 de dez. 1945, apud PÁTTARO, 
2012, p. 169). 

 

O jovem leitor demonstra em seu texto uma grande admiração pela avó 

Benta como aquela que ensina a partir do prazer. Ele também percebe como 
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essa maneira de ensinar estava distante da realidade do ensino no Brasil e ainda 

arrisca, no mundo. Somente Dona Benta sabia cativar com seu modo de ser 

“pedagoga”. Sua metodologia de ensino agradava muito e não aborrecia, ao 

contrário do que ocorria/ocorre nos bancos escolares. 

A partir da leitura de toda a obra infantil de Lobato, elencamos abaixo 

algumas competências mais significativas de Dona Benta como mediadora, seja 

de recontos de textos literários, seja de textos de teor mais didático. Dona Benta: 

a. Tem noção se o que ela conta ou medeia atinge seu público ouvinte; 

b. Não lê somente para si, mas para compartilhar com o outro; 

c. Busca a melhor entonação de voz para dar vida ao que 

conta/reconta; 

d. Adapta o vocabulário para atingir seus ouvintes; 

e. Apresenta um vasto repertório de leitura o que lhe dá enorme 

facilidade de lidar com as dúvidas de seus ouvintes; 

f. É sensível quanto a seus objetivos: está sendo ouvida? 

Compreendida? Há gosto por parte dos ouvintes em relação ao que 

ela reconta, lê, medeia ou discute?; 

g. Está sempre atualizada e “antenada” com as novidades de seu 

tempo; 

h. Se, por acaso, desconhecer algo, tem humildade de reconhecer tal 

situação e procura, rapidamente, resolvê-la indo em busca do 

conhecimento; 

i. É sensível à dificuldade, muitas vezes, do assunto tratado, ou ao 

volume de informações apresentadas e, por isso, divide seus serões 

em vário(a)s dias/noites, para não cansar seus ouvintes. 

A seguir, vamos verificar como algumas dessas competências se realizam 

na obra Aventuras de Hans Staden. 

 

3 Dona Benta mediadora de leitura em Aventuras de Hans Staden 

Na década de 20 do século passado, Lobato decide editar a obra Meu 

cativeiro entre os selvagens do Brasil, fazendo uma adaptação na linguagem a 

fim de que o texto ficasse mais próximo do leitor comum. A primeira edição saiu 

em 1925, a segunda em 1926 e a terceira em 1927, demonstrando o sucesso de 

público leitor. Talvez esse tenha sido um dos motivos que levaram o escritor a 
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pensar em adaptar o texto também para as crianças, o que acaba por ocorrer 

nesse último ano, 1927.  

No prefácio à segunda edição da obra para crianças, Lobato lembra: 

“Anos atrás tivemos a ideia de extrair do quase incompreensível e indigesto 

original de Hans Staden esta versão para as crianças –e a acolhida que teve a 

primeira edição bastante larga, leva-nos a dar a segunda” (LOBATO, 1960, p. 9). 

O que segue na citação é a epígrafe desse nosso trabalho, quando Lobato 

lembra a importância de Dona Benta mediar a leitura da história para seus netos 

e para seus ouvintes/leitores reais. No prefácio à obra de Hans Staden, editada 

por Lobato, o escritor infantil nos lembra:  

Ordenamo-la literariamente, com absoluto respeito ao original, de 
modo que lucrasse em clareza e facilidade de leitura, sem prejuízo do 
caráter documentativo, uma obra que até nas escolas devia entrar, pois 
nenhuma daria melhor aos nossos meninos a sensação do Brasil 
menino106. 

 

Talvez essa citação seja um anúncio de que Lobato já tinha em mente a 

viabilidade da adaptação do texto para o universo infantil. Pode ser que essa 

viabilidade estivesse também no título dado a esse texto: Aventuras de Hans 

Staden: o homem que naufragou nas costas do Brasil em 1549 e esteve oito 

meses prisioneiro dos índios Tupinambás, uma mistura de aventura, viagem e 

vida exótica dos indígenas, por isso assunto bastante propício para se tratar com 

o público infantil (ZORZATO, 2008). 

Devemos lembrar, logo no início da narrativa, que a voz de Hans Staden 

desaparece do texto. Quem conta a história dele é Dona Benta, que assume a 

posição de contadora de história, uma de suas muitas marcas na obra infantil 

lobatiana e ela começa a narração sentada na sua cadeira de pernas serradas, 

como ocorrerá em tantas outras obras. 

Nesse texto, podemos sistematizar as competências de Dona Benta 

como: 

1. Esclarecedora das dúvidas das crianças. Há momentos em que, como 

mediadora eficiente, ela pára a narrativa para explicar algo que não 

ficou claro em sua contação. Em todos os exemplos abaixo, vemos a 

eficiência na resposta, já que satisfaz à pergunta feita. Vejamos:  

                                                           
106 Prefácio a STADEN, Hans. Meu cativeiro entre os selvagens no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Companhia Editora Nacional, 1926, p. 4. 
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-Por que, então, não se tornaram esses países os mais ricos do 
mundo? –perguntou Pedrinho. 
-Por que não souberam guardá-lo –respondeu Dona Benta. Não basta 
ganhar, é preciso conservar, coisa muito mais difícil. Todo o ouro que 
Portugal tirou do Brasil foi se passando aos poucos para os países 
industriosos, sobretudo para a Inglaterra, em troca dos produtos das 
suas fábricas. Quando os portugueses abriram os olhos, era tarde –o 
ouro do Brasil estava todo em mãos de gente mais esperta (LOBATO, 
1960, p. 33). 
[...] 
-Derrota? –exclamou Pedrinho. 
-Sim, derrota –afirmou Dona Benta. Derrota não é só o que você sabe; 
é também o rumo, a direção que um navio leva quando singra os mares 
(LOBATO, 1960, p. 34). 
[...] 
-Que é zarabatana, vovó? –indagou Pedrinho. 
-É uma arma muito interessante, de uso na caça de animais pequenos. 
Consiste num tubo dentro do qual se oculta uma seta muito fina, de 
ponta envenenada. O atirador lança tal seta por meio de um sopro 
forte. A seta fere de leve e mata pelo veneno (LOBATO, 1960, p. 118). 

  
 

2. A mediadora que pondera o tempo para a contação. Ela sabe que 

informação demais não produz prazer, por isso, imaginamos que a avó 

pondera o tempo que destina à contação da história não só de Hans 

Staden, mas de outras histórias também. Há sempre uma pausa para 

os quitutes de Tia Nastácia ou para dormir: “-Vovó –interrompeu 

Pedrinho, é hora de botar a moringa no sereno. -E é hora também de 

recolher-nos –acrescentou Dona Benta; vamos deixar o resto para 

amanhã.” (LOBATO, 1960, p. 46) 

3. Aquela que expõe sua opinião sobre determinados assuntos, mas não 

impede que as crianças deem a opinião delas e também retoma o 

conhecimento adquirido em outros serões, como o das fábulas. Temos 

aqui a avó-mediadora que ouve o que as crianças têm a perguntar, 

responde-lhes, corrige, mas também acata o conhecimento delas em 

algumas questões, o que é bastante importante para a ação 

mediadora. Também aproveita a discussão para retomar o que já foi 

discutido em outros momentos e pode ser inserido na contação.  

-Que azar! –exclamou Pedrinho. Era preciso muita coragem para ser 
navegante naqueles tempos. 
-Pura verdade, meu filho. A navegação a vela foi uma epopeia. 
-Que é epopeia, vovó? –perguntou a menina. 
-Eu sei! –exclamou o menino. Epopeia é, por exemplo, Os Lusíadas, 
de Camões, não é, vovó? 
-Não é, meu filho. Dar exemplo não é definir. Epopeia quer dizer poema 
em que o poeta canta uma grande empresa heroica, uma alta façanha. 
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Os Lusíadas são uma epopeia, mas “a epopeia não é, por exemplo, 
Os Lusíadas...” 
-Mas então, vovó, navegação é epopeia? É algum poema? 
-Sim. É um poema não escrito, porque está acima das forças de um só 
poeta cantar a série infinita de dramas, heroísmos, abnegações e 
sacrifícios que enchem os anais da navegação. (LOBATO, 1960, p. 
35). 
[...] 
-É a fábula do lobo e do cordeiro...—lembrou a menina. 
-Qual, cordeiro!—protestou Pedrinho. É a fábula do lobo forte e do lobo 
fraco, uma que me anda na cabeça. 
-Bem pensado! –disse Dona Benta. Essa fábula não foi escrita por 
Esopo, nem La Fontaine, mas devia ser a fábula número um, porque é 
a que tem mais frequente aplicação na vida. (LOBATO, 1960, p. 32). 

 

4. A avó que tudo sabe porque é interessada pelo conhecimento. É assim 

Dona Benta, sempre interessada por saber mais. Essa sabedoria da 

avó impressiona também seus netos que valorizam essa sua 

característica. Após ela fazer um longo comentário sobre a “milha”, 

medida de comprimento, Pedrinho exclama: “É uma danada, esta 

vovó! Parece um livro aberto –disse o menino, entusiasmado com a 

ciência da velha” (LOBATO, 1960, p. 18). Ou ainda podemos observar 

a pergunta de Narizinho e a resposta da avó: 

-Onde a senhora aprendeu tanta coisa, vovó? –quis saber Narizinho. 
-Lendo e vivendo, minha filha. Mas o que sei é nada; parece alguma 
coisa para vocês, crianças que quase nada sabem; mas diante do que 
sabe um verdadeiro sábio, como aquele Darwin da Viagem ao Redor 
do Mundo, que eu quero que vocês leiam, minha ciência é igual a zero. 
(LOBATO, 1960, p. 29)  

 

Essa é a avó Benta mediadora de leitura do texto de Hans Staden. 

Preocupada com a linguagem que usará no reconto da história, ela deixa de lado 

as palavras complicadas e prefere contar com seu jeito todo particular de narrar 

histórias, com vocabulário simples e, sempre que necessário, procurando um 

sinônimo para a melhor compreensão de seus ouvintes. 

 

Considerações Finais 
 

Acreditamos que em Aventuras de Hans Staden Dona Benta é capaz de 

exercer seu papel de contadora-mediadora de leitura. Ela sabe que o texto por 

ela recontado e mediado atinge seu público ouvinte, já que as crianças se 

interessam por saber o que ocorre na história do homem aventureiro que, por 

muito pouco, não foi devorado pelos indígenas no Brasil. Ela consegue despertar 
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a vontade nas crianças por ouvir a história e questioná-la quando algo as 

incomoda. 

Percebemos que Dona Benta consegue isso em virtude de sua formação: 

trata-se de uma avó que valoriza o conhecimento, o saber e, em especial, a 

leitura de textos. Nessa leitura, incluem-se os textos literários. Com Dona Benta 

como mediadora, em textos como esse e outros de Lobato, resgatamos a 

importância de clássicos para a formação dos leitores e o interesse não apenas 

pela aprendizagem em si, mas pela leitura de literatura. 

Nesse processo, Dona Benta é exemplo de mediadora que lê 

intensamente, que se “recicla” através de leitura. Alguém que não mede esforços 

para transformar seus ouvintes em futuros leitores em potencial. Ler em outra 

língua que não a sua materna ainda agrega a ideia de que a leitura exige esforço 

e ela o faz pensando em seus ouvintes. Lembramos aqui pensamento de 

Fernández Paz, reproduzido em texto de João Ceccantini: “Em diversos 

trabalhos sobre o assunto, [Paz] insiste na ideia de que a leitura não é instintiva, 

mas, ao contrário, pede uma postura ativa, demanda esforço contínuo, exige um 

investimento grande, tanto do leitor em formação quanto do mediador” 

(CECCANTINI, 2009, p. 217). 

Finalmente, lembramos que todo esse processo de mediação ocorre em 

uma família onde a leitura é privilegiada, onde os livros são considerados objetos 

de valor por conterem conhecimento. É nesse espaço que Dona Benta executa 

seu papel de mediadora; entretanto, é na escola que os mediadores estão (ou 

devem estar) mais presentes na vida das crianças e a avó Benta aqui pode servir 

de exemplo de mediação de leitura de literatura para muitos professores que 

desejam fazer alguma diferença na vida de seus alunos-ouvintes. 
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Resumo 

Este texto pretende apresentar, à luz das discussões atuais sobre mediação de 
leitura, como a personagem Dona Benta, das obras infantis de Monteiro Lobato, 
representa uma tipologia de mediação que poderia auxiliar os professores-
mediadores atuais. Para isso, utilizamos como referencial teórico Cerrillo, 
Larrañaga, Yubero (2002) e Souza (2008) dentre outros estudiosos. Nossos 
objetivos são os de apresentar Dona Benta como contadora-mediadora de leitura 
na obra infantil Fábulas e, a partir de diversos exemplos desse texto, verificar 
como ela desenvolve competências mediadoras que se revelam eficazes 
durante o processo de narração da história e poderiam servir de orientação para 
professores-mediadores de leitura na escola. 
 

Palavras-chave 

Dona Benta. Mediadora de leitura. Competência leitora. 

Introdução 

As fábulas são textos que, mesmo com o passar dos tempos, continuam 

presentes na vida dos alunos, em especial, por serem de curta extensão e 

trazerem em sua constituição uma moral, muitas vezes, explícita, que retoma os 

ensinamentos passados pelas diferentes gerações. Por isso, os livros didáticos 

sempre trazem esse gênero literário em algum momento na iniciação literária 

escolar dos alunos. Para melhor exemplificar, recorremos a uma definição do 

gênero presente em um “Livro do Aluno” produzido pelo Ministério da Educação 

intitulado: Contos Tradicionais, fábulas, lendas e mitos (Livro de Domínio 

Público)107: 

As fábulas são pequenas histórias escritas com a intenção de transmitir 
algum ensinamento sobre a vida, ou que se chama “lição de moral”. No 
final de muitas delas o autor coloca uma frase que resume a lição. Você 
pode ter ouvido algumas dessas frases, que são bem conhecidas, 
como por exemplo: “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”. A 
maior parte das fábulas mostra situações típicas do dia-a-dia dos seres 
humanos, mas vividas por animais. Os mais famosos fabulistas 
(autores de fábulas) foram: Esopo (Grécia, 600 a.C) e La Fontaine 
(França, século 18) [sic]. No Brasil, Monteiro Lobato (século 20) [sic] 

                                                           
107 E-book disponível na plataforma kindle. 
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reescreveu muitas delas; nos dias de hoje, o mesmo foi feito por Millôr 
Fernandes (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010, p. 33 de 1404). 

 

Nessa definição, lembramos que essas situações corriqueiras e 

moralizantes, vividas no dia a dia são, quase sempre, representadas por animais 

em vez de pessoas, o que parece ajudar a aproximar mais ainda o gênero dos 

leitores mais jovens que, com maior facilidade, se identificam com animais. A 

definição também lembra os alunos de que há muitos fabulistas famosos, como 

Esopo e La Fontaine. O último teria reescrito muitas fábulas do primeiro. 

Finalmente, surge o nome de Monteiro Lobato, que também teria reescrito 

algumas fábulas de Esopo e muitas de La Fontaine, seu fabulista predileto108, 

em sua obra Fábulas. São geralmente de Lobato que os livros didáticos, 

atualmente, recolhem exemplos desse gênero para apresentar aos pequenos 

leitores. 

Fábulas nasce em 1921, mesmo ano de A menina do narizinho arrebitado, 

com o título de Fábulas de Narizinho. Posteriormente, em 1922, Lobato reedita 

o livro, mas agora apenas com o título Fábulas, inclusive com um número maior 

de textos do que o publicado em Fábulas de Narizinho. A associação primeira 

das fábulas à personagem Narizinho poderia se explicar pelo sucesso de vendas 

de títulos como A menina do narizinho arrebitado ou mesmo Narizinho 

arrebitado, de 1921, entretanto, como nenhuma fábula é contada pela menina e 

como os livros passaram a ganhar o mercado com grandes tiragens, 

possivelmente Lobato percebeu que não havia a necessidade de manter tal 

título, conforme nos lembra Loide Nascimento de Souza em seu texto: “Monteiro 

Lobato e o processo de reescritura das fábulas” (2008). 

A partir da edição de Fábulas de 1922 háverá a 2ª edição em 1925, a 

terceira, em 1926, com a ressalva de Souza (2008, p. 108) de que essas datas 

não “correspondem às que aparecem nas páginas de rosto dessas edições”, 4ª 

edição, em 1929, 5ª edição em 1934, 6ª edição em 1937, 7ª edição em 1939 

(SOUZA, 2008, p. 108). Todas essas edições sempre apresentaram variações 

no número de fábulas: “o mínimo é de 29 e o máximo é de 77 fábulas” (SOUZA, 

                                                           
108 Segundo Grasielly Lopes, em sua dissertação de mestrado intitulada: Fábulas (1921), de 
Monteiro Lobato, um percurso fabuloso (2006), Lobato teria escolhido muito mais fábulas de La 
Fontaine em virtude da maior liberdade de criação desse fabulista, e também por conta do estilo 
linguístico de La Fontaine, característica essa bastante parecida com o pensamento de Lobato 
quanto ao uso da linguagem. 
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2008, p. 109). A partir da 8ª edição, em 1943, Lobato insere os comentários das 

crianças e de Dona Benta ao texto. É essa edição que nos interessa, já que o 

objetivo desse nosso trabalho é o de apresentar Dona Benta como mediadora 

de leitura das fábulas para seus ouvintes, as crianças e os bonecos do Sítio.  

Para isso, nosso texto fará uso de uma edição de Fábulas de 1958, com 

ilustrações de André Le Blanc e publicação da Editora Brasiliense. Nessa edição, 

pertencente às obras completas do autor, não mais encontramos a nota 

introdutória que Lobato agregara às edições anteriores e que apresentaremos à 

frente. Nossa hipótese é a de que, a partir de algumas das onze competências 

de mediação de leitura de Dona Benta, que levantamos ao longo de toda obra 

infantil lobatiana, ela pode ser considerada, em Fábulas, uma competente 

mediadora, mesmo nos dias atuais. Nossa investigação foi realizada a partir da 

leitura de toda obra infantil para o levantamento de características de 

competência mediadora da personagem-avó Dona Benta. A partir desse trabalho 

bibliográfico, elencamos onze competências e escolhemos algumas delas para 

apresentar a avó-mediadora em Fábulas. A seguir, discutiremos algumas 

considerações sobre a figura do mediador de leitura. 

 

1. Mediadores de leitura: algumas concepções 

Existem vários sites disponíveis na internet, muitos elaborados em 

parceria com o MEC, sobre formação de mediadores de leitura. O problema que 

nos parece mais afligir nessas formações é que elas, embora lembrem a 

necessidade de se ler muito para ser mediador, não conseguem comprovar que 

isso ocorra na prática e muitos professores-mediadores não são, na verdade, 

leitores em potencial. Para isso, também contribui a falta de comprometimento 

dos próprios professores que, muitas vezes, não gostam de ler e são forçados a 

participar dessas formações e a levá-las para a sala de aula. 

Parece-nos impossível um professor ser mediador se não tiver um contato 

direto, constante e prazeroso com o mundo dos livros e da leitura, mesmo que 

seja, hoje, um contato mais virtual, em virtude de tantas ofertas que a rede web 

nos oferece de leitura de literatura através de plataformas virtuais. 

Além disso, hoje se faz necessário que, além de leitor, o mediador 

também conheça um pouco do mundo das novas mídias, já que os alunos com 

os quais trabalha nasceram já pertencendo a essa nova forma de organização 
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do pensamento, voltado para a rapidez da informação advinda da internet. As 

trocas de informação são muito rápidas e os professores-mediadores precisam 

encontrar alternativas de inserir, nesse mundo, a leitura da literatura. Tarefa 

árdua, difícil e complexa: 

Essa “Sociedade da Informação” impulsiona o repensar do saber, o 
que, por conseguinte, impacta, consideravelmente, a educação. 
Vivemos a “metamorfose do aprender”, isto é, reconfigurações do 
conhecimento provocadas pela função mediadora, quase onipresente, 
das novas tecnologias, que facilitam experiências de aprendizagem 
complexas (ASSMAN, 2000 apud ANDERSEN, 2015, p. 1 de 51).109 

 

Escolhemos falar de Dona Benta porque, em virtude da última adaptação 

do Sítio do Picapau Amarelo para a televisão, no início dos anos 2000, vimos a 

avó adaptada ao uso de um computador e familiarizada, inclusive, com troca de 

emails com seu neto Pedrinho.  

Lobato era um visionário e gostava de tudo que envolvesse a ideia do 

progresso, muito possivelmente ele aprovaria uma Dona Benta “antenada” com 

a informática e a internet. Por isso, acreditamos que ela possa ser considerada 

um exemplo de mediadora competente de leitura, primeiro por causa de sua 

exemplar formação leitora, segundo porque ela, provavelmente, se adaptaria às 

atuais necessidades de mediação de leitura, em especial, porque sempre esteve 

aberta a mudanças e a vivenciar aventuras junto com seus netos. 

Antes de falarmos dela em Fábulas, vamos tecer algumas considerações 

sobre o que se tem falado, nos últimos anos, a respeito de mediação de leitura, 

sob o viés da formação leitora. Assim, como Cerrillo, Larrañaga e Yubero (2002, 

p. 29), acreditamos que “El mediador es el puente o enlace entre los libros y esos 

primeiros lectores que propicia y facilita el dialogo entre ambos”. Para esses 

estudiosos espanhóis, as principais funções do mediador seriam: 

11) Crear y fomentar hábitos lectores estables; 
12) Ayudar a ler por ler; 
13) Orientar la lectura extraescolar; 
14) Coordinar y facilitar la selección de lecturas por edades; 
15) Preparar, desarrolhar y avaluar animaciones a la lectura 
(CERRILLO, LARRAÑAGA, YUBERO, 2002, p. 30). 

 

O mediador de leitura que é capaz de fazer, de forma adequada, a ponte 

entre o leitor e o texto literário deve ser capaz de executar essas funções a fim 

de levar os ouvintes a se aproximar do objeto livro. Essa aproximação deve ser 

                                                           
109 Texto extraído de e-book: ANDERSEN, Elenice (org.). Linguagens, leituras, mídias e ensino. 
São Paulo: Cia do EBook, 2015, p. 1 de 51. 
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pontuada por aprendizagens prazerosas que, com o tempo, contribuam para que 

as crianças e os jovens se tornem leitores autônomos a fim de que procurem, 

sozinhos e por prazer próprio, livros para ler. 

Dona Benta, na saga infantil lobatiana, procura fazer isso. Ela aparece em 

quase todas as obras, nas que não aparece é lembrada pelas crianças por seus 

ensinamentos. Em Fábulas, temos dois momentos em que isso ocorre quando 

as crianças estão refletindo sobre o que ouviram, vejamos: 

-A senhora já nos contou aquele caso lá da Grécia- lembra-se? 
-Sim, o caso do orador que estava fazendo um discurso para o povo. 
De repente rebentaram tremendos aplausos. O orador voltou-se para 
um amigo ao lado: “Será que eu disse alguma asneira?” (LOBATO, 
1958, p. 82). 
[...] 
-A senhora arranjou uma moralidade ao contrário da sabedoria popular 
que diz: “Fazei o bem e não olhais a quem.” 
-Sim, minha filha. Esse fazer o bem sem olhar a quem é lindo –mas 
nunca dá muito certo. Aquele grande filósofo-educador da China... 
-Confúcio, já sei! ...gritou Pedrinho. (LOBATO, 1958, p. 144). 

 

Lobato, depois de descobrir que a literatura infantil era um caminho ainda 

por ser descoberto no Brasil, investiu na sua verve de editor e no seu desejo por 

fazer livros que agradassem às crianças, que fizessem com que elas buscassem 

mais leituras. Desse modo, cria praticamente uma saga infantil com as histórias 

da turma do sítio.  

Em várias dessas histórias, temos Dona Benta como narradora-

mediadora. Podemos citar Aventuras de Hans Staden (1927), Peter Pan (1930), 

Dom Quixote das Crianças (1936), Histórias de Tia Nastácia (1937), Fábulas 

(1943, com comentários de Dona Benta e das crianças),  todas essas recontadas 

pela avó e também História do Mundo para as crianças (1933), História das 

Invenções (1935), Geografia de Dona Benta (1935) e Serões de Dona Benta 

(1937), essas últimas consideradas “didáticas” por alguns estudiosos como 

Whitaker Penteado em O Filhos de Lobato e, nelas, a avó aparece como a 

mediadora dos conhecimentos a serem transmitidos aos netos. 

O sucesso é imediato, Lobato vende altas tiragens de seus livros e as 

crianças lhe retribuem a alegria pelo mundo da fantasia por ele criado enviando-

lhe cartinhas nas quais discutem as obras, sugerem assuntos, pedem para 

participar de alguma aventura ou simplesmente se dirigem diretamente às 

personagens, como é o caso de várias cartas destinadas à Dona Benta. Nelas, 

as crianças quase tomam a avó como pessoa de carne e osso, em vez de 
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personagem. Citamos abaixo, um excerto da carta de Modesto Marques, de 

Tatuí (SP): 

Dona Benta: 
[...] Sabe uma conclusão que eu tirei? Que a senhora é uma “pedagoga 
revolucionária utópica possível”. 
Um momento, já explico. Pedagoga a senhora sabe o que é, por que, 
se não me engano, foi a senhora mesmo que me ensinou esse termo. 
Revolucionária, por que o seu “método de camaradagem” não existe 
ainda no Brasil (talvez mesmo, no mundo). Utópica, por que com a 
mentalidade dos tais “adultos”, o ensino é uma coisa tão sisuda, tão 
vital, tão obrigatório, que nos aborrece. O homem só executa bem 
aquilo que parte de si próprio. Toda coação é contraproducente. O 
homem é a “Independência ou Morte!” –mas ainda não descobriu 
disso. (Modesto Marques, Tatuí, 10 de dez. 1945, apud PÁTTARO, 
2012, p. 169). 

 

O jovem leitor demonstra em seu texto uma grande admiração pela avó 

Benta como aquela que ensina a partir do prazer. Ele também percebe como 

essa maneira de ensinar estava distante da realidade do ensino no Brasil e ainda 

arrisca, no mundo. Somente Dona Benta sabia cativar com seu modo de ser 

“pedagoga”. Sua metodologia de ensino agradava muito e não aborrecia, ao 

contrário do que ocorria/ocorre nos bancos escolares. 

  Achamos conveniente lembrar aqui de outra cartinha. Essa, porém, não 

é endereçada a Dona Benta, mas sim ao próprio Lobato e trata do assunto da 

inserção dos comentários que o escritor introduzira na obra Fábulas. A jovem 

leitora, provavelmente, já conhecia o texto de Fábulas em uma edição anterior, 

e fica encantada com os comentários que Lobato insere ao livro, o que, para ela, 

muito agrada, já que, como diriam as crianças, eram “batatais”, tornando a 

discussão mais apreciada pelo viés infantil. Vejamos: 

São Paulo, 12 de Janeiro de 1944 
Meu caro Sr. Lobato 
... 
O que muito me agradou na nova edição de “Fábulas” foi o comentário 
do pessoal do sítio. Comentário “batatal” que dá margem a outros 
comentários... 
[...] 
Edith Canto (apud SOUZA, 2008, p. 110)110 
 

A partir da leitura de toda a obra infantil de Lobato, elencamos abaixo 

algumas competências mais significativas de Dona Benta como mediadora, seja 

de recontos de textos literários, seja de textos de teor mais didático. Dona Benta: 

l. Tem noção se o que ela conta ou medeia atinge seu público ouvinte; 

                                                           
110 Carta disponível no IEB/USP, Fundo Raul de Andrada e Silva, Dossiê Monteiro Lobato, série 
Correspondência Passiva, Cartas Infantis, CX 1, P2, 19.  
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m. Não lê somente para si, mas para compartilhar com o outro; 

n. Busca a melhor entonação de voz para dar vida ao que conta/reconta; 

o. Adapta o vocabulário para atingir seus ouvintes; 

p. Apresenta um vasto repertório de leitura o que lhe dá enorme facilidade 

de lidar com as dúvidas de seus ouvintes; 

q. É sensível quanto a seus objetivos: está sendo ouvida? Compreendida? 

Há gosto por parte dos ouvintes em relação ao que ela reconta, lê, 

medeia ou discute?; 

r. Está sempre atualizada e “antenada” com as novidades de seu tempo; 

s. Se, por acaso, desconhecer algo, tem humildade de reconhecer tal 

situação e procura, rapidamente, resolvê-la indo em busca do 

conhecimento; 

t. É sensível à dificuldade, muitas vezes, do assunto tratado, ou ao volume 

de informações apresentadas e, por isso, divide seus serões em 

vário(a)s dias/noites, para não cansar seus ouvintes; 

u. Aceita a opinião do outro, mostrando que mesmo crianças podem 

contribuir com visão crítica de mundo a partir de seus conhecimentos 

ou as corrige, quando necessário; 

v. Valoriza a liberdade e a liberdade de expressão acima de tudo. 

A seguir, vamos verificar como algumas dessas competências se realizam 

na obra Fábulas. 

 

2. Dona Benta como mediadora de leitura, em Fábulas, de Monteiro 

Lobato 

 

Nas edições anteriores à de 1943 havia uma nota introdutória feita por 

Lobato que reproduzimos abaixo: 

As fábulas constituem um alimento espiritual correspondente ao leite 
na primeira infância. Por intermédio dellas a moral, que não é outra 
coisa mais que a própria sabedoria da vida acumulada na consciência 
da humanidade, penetra na alma infante, conduzida pela loquacidade 
inventiva da imaginação. 
Esta boa fada mobiliza a natureza, dá fala aos animaes, ás árvores, ás 
águas e tece com esses elementos pequeninas tragédias donde 
resurte a “moralidade”, isto é, a lição da vida. 
O maravilhoso é o assucar que disfarça o medicamento amargo e torna 
agradável a sua ingestão.  
O autor nada mais fez senão dar forma sua ás velhas fábulas que 
Esopo, Lafontaine e outros crearam. Algumas são tomadas do nosso 
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“folk-lore” e todas trazem em mira contribuir para a creação da fábula 
brasileira, pondo nelas a nossa natureza e os nossos animaes, sempre 
que é isso possível (LOBATO, 1921, apud SOUZA, 2008, p. 106).111 

 

A observação de Lobato quanto à presença da moralidade das fábulas 

nessa nota nos sugere a importância que tem Dona Benta no processo de 

mediação dela para as crianças, pois é ela a responsável por contribuir para que 

a moralidade “penetre na alma infante”, conduzida pela imaginação. É ela quem 

conversa com as crianças sobre as diferentes moralidades e que medeia a 

compreensão que elas têm ou não delas ao pensar no dia a dia. Além disso, é 

ela ainda quem contribui para “adoçar” o texto fabular a fim de que ele possa ser 

compreendido de acordo com a realidade à qual as crianças estão inseridas, 

tendo em vista que as moralidades das fábulas são seculares e precisam ser 

pensadas a partir do contexto ao qual os ouvintes pertencem. Finalmente, Lobato 

adapta a linguagem das fábulas a partir da sua concepção de modernidade e 

insere “toques”, detalhes brasileiros, aos textos a fim de agradar ao gosto infantil. 

A inserção dos comentários, a partir da 8ª edição, parece deixar essa nota 

introdutória, infelizmente retirada, mais eficiente, já que eles contribuem para que 

as crianças compreendam de forma mais crítica os textos fabulares e não 

aceitem qualquer verdade como inquestionável. 

Fábulas, de 1943, se inicia sem qualquer aviso aos leitores sobre quem 

conta os textos. Somente depois da leitura da primeira fábula é que o leitor, nos 

comentários, percebe que parece ser a avó a narradora das histórias e a 

mediadora dos comentários. Não há introdução alguma explicando o papel que 

Dona Benta executa no texto. O que percebemos é que ela é a responsável por 

se preocupar com o receptor da moralidade das fábulas. Ela é, possivelmente, 

quem narra, mas cabe a ela, com certeza, o papel da mediação crítica. Com isso, 

ao ser reservado por Dona Benta/Lobato um lugar, um espaço para o 

leitor/ouvinte pensar com liberdade, “simula ficcionalmente o ato da recepção e 

convoca os leitores para questionarem a moral estabelecida” (SOUZA, 2004, 

p.160) pelos textos fabulares. Dessa forma, tanto ela, avó, quanto as 

crianças/ouvintes/leitores têm a chance de exercer a criticidade. 

Escolhemos, dentre as onze competências mediadoras de Dona Benta 

acima apresentadas, quatro para serem exploradas em Fábulas. A primeira de 

                                                           
111 Foi mantida a ortografia original do texto. 
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que vamos falar faz referência ao item “e”. Como a avó Benta apresenta um 

vasto repertório de leitura, ela tem facilidade em responder as dúvidas das 

crianças, sejam elas de qualquer natureza. Encontramos essa marca da avó nos 

comentários de “A cigarra e as formigas”, “A gralha enfeitada com penas de 

pavão” e “Os dois pombinhos”, que seriam bons exemplos. Vamos ver aqui o 

texto da segunda: 

-Esta fábula é bem boazinha –disse Dona Benta. Quem pretende se o 
que não é, acaba mal. O Coronel Teodorico vendeu a fazenda, ficou 
milionário e pensou que era um homem da alta sociedade, dos finos, 
dos bem educados. E agora? Anda de novo por aqui, sem vintém, mais 
depenado que a tal gralha. Por quê? Porque quis ser o que não era. 
-Isso não, vovó! - objetou Pedrinho. Ele ficou rico e quis levar a vida de 
rico. Só que não teve sorte. 
-Não, meu filho. O meu compadre apenas se encheu de dinheiro – não 
ficou rico. Só enriquece quem adquire conhecimentos. A verdadeira 
riqueza não está no acúmulo de moedas –está no aperfeiçoamento do 
espírito e da alma. Qual o mais rico –aquele Sócrates que encontramos 
na casa de Péricles ou um milionário comum? 
-Ah, Sócrates, vovó! Perto dele o milionário comum não passa de um 
mendigo. 
-Isso mesmo. A verdadeira riqueza não é a do bolso, é a da cabeça. E 
só quem é rico de cabeça (ou de coração) sabe usar a riqueza material 
formada por bens ou dinheiro. O compadre pretendeu ser rico. 
Enfeitou-se com as penas de pavão do dinheiro e acabou mais 
depenado que a gralha. Aprenda isso...(LOBATO, 1958, pp. 22-23). 

 

Temos nesse comentário referência a outros momentos em que as 

crianças tiveram algum tipo de mediação por parte de Dona Benta, como é o 

caso da viagem que fizeram à Grécia, apresentada em O Minotauro (1939). Dona 

Benta teve longas conversas com Sócrates e as crianças trouxeram 

aprendizagens delas. Mostram que aprenderam algo ao responderem ao 

questionamento da avó sobre a verdadeira riqueza. Salientamos também aqui 

como Dona Benta conduz as crianças a refletirem sobre o ensinamento mais 

adequado. Pedrinho não havia percebido a diferença entre ter dinheiro e ser rico 

e a avó lhe explica isso usando o exemplo do filósofo Sócrates e arrematando 

com a moralidade da fábula aplicada ao dia a dia das crianças no Sítio. 

A segunda competência escolhida é a “d”. Segundo ela, acreditamos que 

Dona Benta, sempre que possível, adapta o vocabulário do texto que ela lê ao 

público ouvinte, ou se dedica a explicar palavras ou expressões 

incompreendidas. Encontramos isso nas fábulas “A coruja e a águia”, “Burrice”, 

“A assembleia dos ratos”, “O galo que logrou a raposa”, “Os dois burrinhos” e “A 

fome não tem ouvidos”. Dentre elas, optamos por “Burrice”. Vamos a ela: 

-Que é passar a vau? –perguntou Pedrinho. 
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-É uma expressão antiga e muito boa. Quer dizer “vadear um rio”, 
passar por dentro da água no lugar mais raso. 
-E por que a senhora disse “redarguiu”? Não é pedantismo? – quis 
saber a menina. 
-É e não é- respondeu Dona Benta. Redarguir é dar uma resposta que 
é também pergunta. Bonito, não? 
-Por que é e não é? Como uma coisa pode ao mesmo tempo ser e não 
ser? 
-É pedantismo para os que gostam da linguagem mais simplificada 
possível. E não é pedantismo para os que gostam de falar com grande 
propriedade de expressão. 
-E que é propriedade de expressão? – quis saber Narizinho. 
-Propriedade de expressão –explicou Dona Benta –é a mais bela 
qualidade de um estilo. É dizer as coisas com a maior exatidão. Ainda 
há pouco Emília falou no “ferrinho do trinco da porta”. Temos aqui uma 
“impropriedade de expressão”. Se ela dissesse “lingueta do trinco” 
estaria falando com mais propriedade. 
-Mas é ou não é ferrinho? –redarguiu Emília. 
-A lingueta do trinco é um ferrinho, mas um ferrinho não é lingueta –
pode ser mil coisas (LOBATO, 1958, p. 35). 

 

Os comentários não discutem a moral fabular propriamente dita, mas se 

detêm sobre a linguagem usada por Dona Benta que suscita muitas dúvidas nos 

ouvintes. Sempre disposta a encontrar a melhor explicação para a dúvida lexical 

das crianças, ela explica uma expressão fazendo uso de outra, também 

desconhecida e, por isso, aumentando o conhecimento vocabular dos netos. 

Escolhemos como terceira competência a “j”, a avó aceita a opinião dos 

outros, mostrando que nem sempre ela é quem sabe a verdade embora, quando 

necessário, faça alguma correção. Temos como exemplos as fábulas “A gralha 

enfeitada com penas de pavão”, “O burro juiz”, “A garça velha” e “O orgulhoso”. 

Apresentamos aqui os pensamentos de Dona Benta sobre o que ela ouviu de 

comentários das crianças e bonecos nas três últimas fábulas: “Dona Benta riu-

se e deixou passar a fábula sem nenhum comentário” (LOBATO, 1958, p. 29); 

“Dona Benta arregalou os olhos. Como estava ficando sabida aquela diabinha!” 

[Emília] (LOBATO, 1958, p. 170); “Dona Benta não teve o que dizer” (LOBATO, 

1958, p. 177). 

Esses pensamentos da avó revelam como ela é capaz de escutar o que 

pensam seus ouvintes sobre a fábula e sua moral, como a entenderam e se ela 

concorda ou não com o que ouviu. Percebemos que ela também reconhece 

como é possível que as crianças desenvolvam uma linha de raciocínio coerente 

e eficaz a partir dos conhecimentos adquiridos. 

Enfim, a quarta e última competência que escolhemos é a “K”. Nela, temos 

a avó valorizando a liberdade e a liberdade de expressão como um dos maiores 
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valores a serem preservados. Encontramos essa discussão na fábula “O cão e 

o lobo”: 

-Fez muito bem! – berrou Emília. Isso de coleira, o diabo queira... 
Narizinho bateu palmas. 
-E não é que ela fez um versinho, vovó? “Isso de coleira o diabo 
queira...” Bonito, hein?... 
-Bonito e certo –continuou Emília. Eu sou como esse lobo. Ninguém 
me segura. Ninguém me bota coleira. Ninguém me governa. Ninguém 
me... 
-Chega de “mês”, Emília. Vovó está com cara de querer falar sobre a 
liberdade. 
-Talvez não seja preciso, minha filha. Vocês sabem tão bem o que é a 
liberdade que nunca me lembro de falar nisso. 
-Nada mais certo, vovó! –gritou Pedrinho. Este seu sítio é o suco da 
liberdade; e se eu fosse refazer a natureza, igualava o mundo a isto 
aqui. Vida boa, vida certa, só no Picapau Amarelo. 
-Pois o segredo, meu filho, é um só: liberdade. Aqui não há coleiras. A 
grande desgraça do mundo é a coleira. E como há coleiras espalhadas 
pelo mundo! (LOBATO, 1958, pp. 86, 87). 

 

Esse comentário talvez seja um dos mais emblemáticos da obra Fábulas, 

talvez por conter um dos mais representativos valores preservados por Lobato: 

a liberdade. As crianças praticam a liberdade nos próprios comentários que 

fazem das fábulas, concordando com as moralidades ou discordando delas. 

Esse valor é tão prezado por Dona Benta e tão respeitado no Sítio que a avó 

praticamente não sente necessidade de discuti-lo, pois acredita que as crianças 

vivam a liberdade lá, aprendendo, assim, a praticar o livre-arbítrio. 

Enfim, essa é a Dona Benta-mediadora de leitura de Fábulas, que escuta 

o que as crianças têm a falar sobre o que entenderam do texto ouvido e que 

procura avaliar se essa compreensão faz sentido ou se deve fazê-las rever a 

opinião a fim de repensarem sobre o assunto. É ela ainda quem, quando percebe 

o equívoco de análise de alguma leitura da moralidade fabular, conduz a 

discussão para uma nova compreensão, respeitando, todavia, a liberdade de 

expressão de todos, mesmo que precise, algumas vezes, corrigir opiniões mais 

exaltadas como as da boneca Emília. 

 

Considerações Finais 

Acreditamos que em Fábulas Dona Benta é capaz de exercer seu papel 

de contadora-mediadora de leitura. Ela sabe que o texto por ela recontado e 

mediado atinge seu público ouvinte, já que as crianças se interessam por saber 

sobre as fábulas e discutir suas moralidades. Ela consegue despertar a vontade 



270 
 

delas para participarem de calorosas discussões sobre o que concordam ou 

discordam a respeito das moralidades fabulares. 

Percebemos que Dona Benta consegue isso em virtude de sua formação: 

trata-se de uma avó que valoriza o conhecimento, o saber e, em especial, a 

leitura de textos. Nessa leitura, incluem-se os textos literários. Com Dona Benta 

como mediadora, em textos como esse e outros de Lobato, resgatamos a 

importância de textos de tradição oral para a formação dos leitores e o interesse 

não apenas pela aprendizagem em si, mas pela leitura de literatura. 

Nesse processo, Dona Benta é exemplo de mediadora que lê 

intensamente, que se “recicla” através de leitura. Alguém que não mede esforços 

para transformar seus ouvintes em futuros leitores em potencial. Finalmente, 

lembramos que todo esse processo de mediação ocorre em uma família onde a 

leitura é privilegiada, onde os livros são considerados objetos de valor por 

conterem conhecimento. É nesse espaço que Dona Benta executa seu papel de 

mediadora; entretanto, é na escola que os mediadores estão (ou devem estar) 

mais presentes na vida das crianças e a avó Benta aqui pode servir de exemplo 

de mediação de leitura de literatura para muitos professores que desejam fazer 

alguma diferença na vida de seus alunos-ouvintes. 
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