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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é o resultado do projeto de pesquisa As leituras de Dona Benta na obra 

infantil de Monteiro Lobato: a formação leitora da personagem mediadora de leitura. O projeto 

surge da possibilidade de discussão de um estudo da personagem Dona Benta, como mediadora de 

leitura na obra infantil de Monteiro Lobato. A hipótese que foi verificada é a ideia de que a 

competência leitora da personagem, a partir de uma série de leituras de clássicos universais e de textos 

do imaginário popular feitos por ela, contribuiu para formação de Dona Benta como mediadora eficaz 

de leitura. 

O paralelo entre a personagem ficcional e a realidade dos profissionais de ensino é uma 

possibilidade de discussão que se abre, afinal, carecemos de mediadores com uma formação leitora e 

competência mediadora como a da criação dessa personagem. Lembramos, todavia, que estamos 

cientes de que nosso estudo é sobre uma personagem ficcional. A investigação de leituras dela ao 

longo de toda obra infantil tem por objetivo a construção de um perfil de personagem leitora para 

Dona Benta.  

 

2. MÉTODOS E MATERIAIS 

O método aplicado ao longo da pesquisa foi a leitura dos materiais que são: A menina do 

Narizinho Arrebitado (1921), Reinações de Narizinho (1931), Peter Pan (1930), Memórias da Emília 

(1936), Dom Quixote das Crianças (1936), O Picapau Amarelo (1939), O Minotauro (1939). Porém, 

para a confecção deste trabalho, utilizamos somente duas das obras infantis, a saber, Peter Pan (1930) 

e Dom Quixote das Crianças (1936), de Monteiro Lobato. Os motivos para a escolha específica dessas 

obras são dois: o primeiro foi o fato de se tratarem de versões de textos tidos como clássicos da 

literatura, a saber:  Peter Pan and Wendy (1911), do inglês J. M. Barrie e de Don Quixote de la 

Mancha (1605), do espanhol Miguel de Cervantes; e o segundo é por acreditarmos que nessas duas 

obras encontramos, mais pontualmente, a competência leitora de Dona Benta e sua capacidade de 

mediação de leitura. A metodologia empregada na pesquisa é bibliográfica buscando chegar a análises 

quantitativa e qualitativa dos resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Lobato, em sua saga do Sítio do Pica Pau Amarelo, foi o precursor de uma literatura cuja 

característica inicial parece ser permitir que a criança aprenda de forma divertida enquanto lê uma 
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história que leva a outra história e depois a mais uma e, assim, por diante. Personagem da saga desde 

o primeiro livro, Dona Benta já se encontra em A menina do narizinho arrebitado, de 1921. Terá vida 

longa em toda a obra infantil aparecendo, praticamente, em quase todas as aventuras, seja contando 

histórias, seja mediando-as ou seja mesmo delas participando. 

Peter Pan foi publicado em 1930. A história do menino que não queria crescer foi lida em 

inglês pela avó Benta depois de levantar curiosidades nas crianças do sítio em Reinações de Narizinho 

(1931) e de todos quererem saber de quem se tratava. Ninguém sabia. Nem Dona Benta, que tratou 

de encomendar um livro chamado Peter Pan and Wendy, do inglês J. M. Barrie, em uma livraria de 

São Paulo, para descobrir a história da personagem: 

O outro material de análise é o livro Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato, 

publicado em 1936. Depois de certa traquinagem de Emília que queria ver as ilustrações do livrão de 

Dona Benta, a avó começa a leitura do livro para as crianças, mas elas têm dificuldade para entender 

a história porque acham muito difícil o estilo do autor. A paciente senhora, então, decide interromper 

a leitura e começar a contar a história do seu jeito. 

Durante a leitura das obras percebemos que os netos de Dona Benta já apresentam repertório 

criado com as diversas histórias contadas por ela ou das histórias que foram lidas por iniciativa própria 

das crianças. 

Durante as leituras e análises das obras infantis lobatianas percebemos que, apesar de serem 

versões das histórias de J. M. Barrie e da de Miguel de Cervantes, Lobato, por intermédio de suas 

personagens, faz menção direta a elas, já que se trata de adaptação delas por parte de Dona Benta e 

cita uma série de textos e autores pelos quais ela teria passado como leitora na sua existência como 

personagem. 

 Em Peter Pan (1930), através de um comentário de Narizinho, Dona Benta menciona três 

autores importantes da Literatura Infantil universal. O primeiro deles são os Irmãos Grimm, Jacob 

Ludwing Carl Grimm (1785-1863) e Wilhelm Carl Grimm (1786-1859). Os dois irmãos alemães que 

entraram para a história como folcloristas e também por suas coletâneas de contos infantis; o segundo 

é o escritor Hans Christian Andersen (1805-1875), dinamarquês autor dos contos infantis “Soldadinho 

de Chumbo”, “Patinho Feio”, “A Pequena Sereia”, “A Roupa Nova do Rei” entre outros e, por último, 

Charles Perrault (1628-1703), importante escritor francês, autor de grande número de contos infantis, 

entre eles, “A Bela Adormecida”, “O Gato de Botas”, “Chapeuzinho Vermelho” e o “Pequeno 

Polegar”. Todos autores já conhecidos dos netos de Dona Benta, pois ela já havia lido para eles muitas 

dessas histórias e os netos já haviam encontrado muitas das personagens dessas histórias nas suas 

aventuras, como ocorre, por exemplo, em O Pica-pau Amarelo (1939).  

Vemos aqui que essas referências que aparecem em um livro são retomadas no próprio enredo 

de obras subsequentes ou mesmo recuperadas pelas personagens-crianças ao se referirem a Dona 

Benta ou mesmo aos próprios textos literários ou ainda às personagens desses textos que passaram 

pelo Sítio e com quem eles, na imaginação, conviveram. Assim, esse conhecimento de leitura de 

Dona Benta é fundamental para que o jovem leitor também tome contato com obras e autores 

universais. 

Já em Dom Quixote das Crianças (1936), Monteiro Lobato usa os diálogos de Pedrinho para 

mencionar uma história que o menino leu sem a mediação da avó. Pedrinho menciona que sabe o que 

é cavalaria, afirmando que já ter lido coisas sobre Carlos Magno e os Doze Pares de França, 

um romance de cavalaria português do século XVIII, obra do médico militar Jerónimo de Moreira 

Carvalho, que constitui uma continuação do livro anônimo francês A história do imperador Carlos o 

Magno e dos doze pares da França, atribuído em algumas edições a Nicolás de Piamonte. Nessa linha 

de pensamento, Dona Benta menciona a possibilidade de ler para os netos Orlando Furioso, 

um poema épico escrito pelo italiano Ludovico Ariosto, em 1516. 

Ainda durante a narração de Dona Benta outras figuras históricas são mencionadas como 

Alexandre, o Grande, o conquistador do Império Persa, que foi um dos mais importantes militares do 

mundo antigo. Na sua infância teve como tutor Aristóteles, que lhe ensinou retórica e literatura, e 

estimulou seu interesse pelas ciências, medicina e filosofia, semelhante ao que Dona Benta faz com 

os netos pelo intermédio das leituras. A senhora também menciona Dom Rodrigo de Bivar, chamado 



El Cid e de Campeador (Campeão). Ao final da história narrada por Dona Benta, a boa senhora faz 

uma reflexão com os netos sobre a linguagem dos autores lembrando que admirava muito os escritores 

clássicos, mas gostava no mesmo nível da escrita moderna de Machado de Assis. E assim, nós, 

leitores, começamos a reconstruir as referências leitoras da personagem em todas as obras assinaladas 

inicialmente e também nas demais já reveladas em projeto anterior. A formação leitora de Dona Benta 

lhe permite ser, assim, uma sagaz adaptadora e, por isso, mediadora de histórias entre o texto clássico 

original e o público jovem leitor, seus ouvintes, no Sítio, e leitores, na vida real. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tanto em Peter Pan (1930) quanto em Dom Quixote das Crianças (1936) temos a figura de 

Dona Benta leitora e mediadora de textos para seus netos e leitores. Trata-se de personagem que busca 

recursos de leitora e mediadora para prender a atenção dos ouvintes. Percebemos que essa 

característica deve ser resultado da formação dela. Dona Benta valoriza o conhecimento, o saber, a 

leitura do texto e sobretudo a dos textos literários, que lhe permitem estar conectada aos netos e ao 

universo fantástico das aventuras deles. Assim, um estudo sobre o repertório de leitura da personagem 

nos auxilia a entender como ela exerce com maestria sua função mediadora. 
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