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Resumo 

No universo infantil lobatiano, a figura de Dona Benta é uma espécie de mediadora de leitura 

entre o texto literário clássico, muitas vezes não destinado a crianças, e o jovem leitor, no 

caso, os picapauzinhos. Sempre preocupado com a linguagem e o conteúdo dos livros 

destinados às crianças, Monteiro Lobato faz de Dona Benta uma espécie de ―Scherazade do 

Aprendizado‖: alguém que sabe e é capaz de instigar a curiosidade de seus ouvintes, de lhes 

despertar o desejo por ouvir e de lidar com esse desejo. A partir disso, pretende-se discutir, 

nesse trabalho, a constituição de Dona Benta como essa figura feminina que carrega na 

voz/palavra a capacidade de seduzir o jovem ouvinte/leitor, de transformá-lo num futuro leitor 

em potencial. Essa discussão se dará a partir de trechos de Reinações de Narizinho, de Dom 

Quixote das Crianças e de Peter Pan, duas obras lobatianas em que a figura da avó Benta 

demonstra claramente a preocupação com um ouvinte/futuro leitor do texto literário. Além 

disso, pretende-se também questionar onde estão, hoje, as Donas Bentas/Scherazades do 

ensino, tanto na questão narradoras/leitoras orais de textos para alunos quanto figuras 

conscientes e preocupadas com a formação de futuros leitores. Teria o professor assumido 

esse papel? Seria o professor não apenas leitor de Lobato, mas também profissional 

preocupado em ser mediador de leitura nos primeiros anos de formação escolar da criança, 

futuro leitor em potencial? 
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Dotada de prodigiosa memória é a mais famosa das contadoras de histórias da 

literatura: Scherazade, personagem de As Mil e Uma Noites. Para Meneses é a memória 

elemento decisivo no exercício do contador de histórias: ―(...) a Memória é para os gregos a 

mãe das Musas, mãe das divindades responsáveis pela inspiração. Mnemosyne preside à 

função poética‖ (MENESES, 1995, p.44), é, portanto, ainda segundo a estudiosa, a filha da 

Memória que revela ligações obscuras entre o rememorar e o inventar. Dotada de prodigiosa 

memória é a mais famosa das contadoras de histórias da literatura: Scherazade, personagem 

de As Mil e Uma Noites. Segundo Galland: 
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[...]tinha uma coragem maior do que seria de esperar de seu sexo, e um espírito de uma 

admirável penetração. Tinha muita leitura e uma memória tão prodigiosa, que nada lhe 

escapava, de tudo que ela havia lido. Aplicara-se com todo sucesso ao estudo da filosofia e da 

medicina, e das belas-artes; e fazia versos melhores que os mais célebres poetas do seu tempo‖ 

(GALLAND apud MENESES, 1987, p. 116). 

 

Essa é Scherazade, conhecida como tecelã das noites, a jovem que se entrega ao 

sultão Shariar, troca sua vida por uma narrativa, oferecendo a ele um discurso vivo, noite após 

noite, sempre mantendo a narrativa em suspense, não terminada, a fim de salvar-se e salvar 

todas as mulheres do reino. Ao conduzir o fio da narrativa tece, oralmente, o ―tecido‖, o texto 

de suas infinitas histórias. É fiandeira de mil e um enredos porque tinha não só prodigiosa 

memória e muita leitura, mas também porque, ela mesma, as inventava. Era poderosa na arte 

de urdir narrativas, de tramá-las, de enredá-las, de nelas ―enovelar‖ o sultão seduzindo-o com 

palavras, prendendo-o numa teia, tão bem tramada, tão bem ramificada, tão bem amarrada que 

ela o ―mata‖ de curiosidade e assim, ao saciar esse desejo, que se estende noite após noite, por 

mil e uma noites, Sherazade o salva, se salva e salva todas as mulheres do reino graças ao 

poder de suas exatas palavras que curam o sultão do ódio que ele nutrira pela figura feminina. 

Salvação pela palavra, pela palavra que vale um tesouro, que tem poder de transformar, que 

vence a morte, que nasce de prodigiosa Memória e, oralmente, vai tecendo, tramando e 

enovelando as infindáveis e infinitas narrativas. Essa é Sherazade: a contadeira de histórias.  

Mas, havemos de nos perguntar: onde estão as atuais Scherazades?  

Cada vez diminui o elenco de pessoas que sabem narrar uma história de memória, 

que apresentariam a capacidade de, através da sabedoria herdada dos antepassados e do 

exercício constante de leitura, reproduzir textos oralmente ou mesmos criá-los. O indivíduo 

que conta transmite um saber que os ouvintes recebem com bom proveito. Segundo 

Benjamim, em ―O narrador‖, ―a arte de narrar está definhando porque a sabedoria –o lado 

épico da verdade— está em extinção‖(BENJAMIM, 1987, p. 205).  

Hoje, o pouco que se faz em relação à capacidade de narrar está ligado à leitura do 

texto escrito. Mesmo os de explícita origem oral como mitos, fábulas, lendas e teogonias não 

são mais lembrados de memória. Andam, entretanto, em tempos de século XXI, esquecidos 

ou mesmo perdidos em bibliotecas e têm sido substituídos pelos ―especializados‖ 

paradidáticos. Cecília Meireles, na década de 60, já apontava: ―quase se lamenta menos a 

criança de outrora, sem leituras especializadas, que as de hoje, sem os contadores de histórias‖ 

(MEIRELES, 1984, p. 55). Onde estão as pessoas que sentem prazer e simpatia pelo ato de 

contar histórias oralmente? Que se dedicam a isso não apenas para com pequenos em idade 



pré-escolar, mas também para com os adolescentes e adultos, que ainda cultivam o prazer por 

ouvir histórias?  

Dona de invejável memória é também Dona Benta, a avó-personagem do Sítio do 

Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. É leitora assídua de livros, vivia a ler histórias. Mas 

sabia que antes de ler para contar, era necessário ler para saber, ler para ―saborear‖ o texto e 

poder recontá-lo. Dona Benta quer que a leitura insira os seus pequenos no mundo do sensível 

e da sabedoria. Vejamos isso em uma passagem de Reinações de Narizinho: 

 
Vovó sabe porque lê nos livros e é nos livros que está a ciência de tudo. Vovó sabe mais coisas 

do mar, sem nunca ter visto o mar, do que este senhor caramujo que nele nasceu e mora. 

(LOBATO, 2004a, p.58) 

 

E dona Benta também sabe que é necessário ajudar seus pequenos leitores a 

entenderem determinadas histórias. Por ocasião de leitura de Dom Quixote para os 

picapauzinhos, Emília reclama da linguagem da obra e dona Benta percebe a possibilidade de 

perder seus leitores, então decide: 

 
- 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 vocês ainda não 

têm a necessária cultura para compreender as belezas da forma literária, em vez de ler vou 

contar a história com palavras minhas. (...) E Dona Benta começou, da moda dela: 

-Em certa aldeia da Mancha (que é um pedaço da Espanha), vivia um fidalgo, aí duns 

cinqüenta anos, dos que têm lança atrás da porta, adarga antiga, isto é, escudo de couro, e 

cachorro magro no quintal - cachorro de caça. (LOBATO, 2004b, p.10). 

 

Dessa maneira, consegue que o público conheça o clássico, ouça-o com atenção e, 

quem sabe, futuramente, leio-o novamente na versão castilha da linguagem. Marisa Lajolo, 

especialista em Lobato, lembra em um de seus artigos, que essa ―tática‖ de Dona Benta já fora 

apresentada por Lobato em Reinações de Narizinho, a propósito da obra Pinocchio. Vejamos 

em Reinações o que o narrador nos esclarece: 

 
A moda de Dona Benta ler era boa. Lia ―diferente‖ dos livros. Como quase todos os livros de 

crianças que há no Brasil são muito sem graça, cheio de 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. Como naquele dia as personagens eram da Itália, Dona Benta começou a 

arremedar a voz de um italiano galinheiro que às vezes aparecia no sítio em procura de frangos; 

e para o Pinocchio inventou uma vozinha de taquara rachada que era direitinho como o boneco 

devia falar (LOBATO, op. cit. a, pp.106-107). 

 

Em Peter Pan, depois de solicitarem a Dona Benta explicação sobre essa figura e 

descobrirem que a senhora desconhecia essa personagem, Emília solicita que a avó descubra 

de quem se tratava e explicasse a eles. Assim, dona Benta, como boa ―professora‖, como 



alguém comprometida com o conhecimento, encomenda a obra em inglês, a lê e, em seguida, 

convoca os jovens para a contação da história. Eufóricos esperam pela avó:  

 
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. (LOBATO, 2002, p. 7) 

 

E quando a história está prestes a começar: 

 
Viva vovó! (...)Viva a história que ela vai contar! (idem, ibid., p. 8)  

 

A constante preocupação com a aprendizagem, seja de conteúdos, seja sobre a 

linguagem, faz das obras verdadeiras salas de aula, com o diferencial de que através do texto 

lobatiano, os jovens tomam contato com saberes que fazem sentido, que convencem os 

pequenos leitores por serem explicações que nascem do discurso entre avó-professora e netos-

alunos, cujas dúvidas são vistas como valiosas e cujas respostas a essas dúvidas são sempre 

dadas a partir de quem tem autonomia como leitor- Dona Benta. Vejamos em Dom Quixote 

das Crianças um exemplo de dúvida a respeito do que vem a ser ―cavaleiros andantes‖: 

 
Chamavam-se assim, ―Porque 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 [bom momento para 

explorar também o que vem a ser prosa e poesia]; de modo que a literatura daquele 

tempo era só de cavalaria andante, como hoje é quase só de bandidos e policiais‖ 

(LOBATO, op. cit.b., p. 11). 

 

Em Peter Pan, vale lembrarmos: 

 
-Mas se é tão simples dizer caçada, por que vem a senhora com essa terrível 

complicação? [cinegético que é relativo a caçada]—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 das gentes simples e 

também a linguagem dos pedantes –se não os pedantes nos embrulham. Você já 

aprendeu o que é cinegético e se em qualquer tempo algum sábio da Grécia quiser 

tapear você como um cinegético, em vez de abrir a boca como um bobo, você já pode 

dar uma risadinha de sabidão.‖ (LOBATO, op. cit., p. 30) 

 

Dessa forma, tanto em Dom Quixote das crianças quanto em Peter Pan temos Dona 

Benta recontando-reescrevendo as histórias para os netos e como/de que forma isso chega até 

esse público, mostrando-nos o comprometimento de Lobato com o saber e a recepção desse 

saber. Assim, perguntamo-nos: não seria possível que esse saber-gostoso, lembrando Barthes, 

esse saber que modifica a qualidade da aprendizagem, que é capaz de transformar os próprios 

leitores-ouvintes (como ocorre inclusive com Emília e Pedrinho em Dom Quixote das 

Criancas, quando, ao se verem tão envolvidos pela narrativa, permitem que a loucura de Dom 

Quixote extrapole para suas vidas) invada a sala de aula na figura do professor- leitor-



contador de histórias?    Cabe ao professor, como leitor em potencial que deve ser ao longo de 

sua formação e do exercício de sua profissão, buscar esse potencial de Scherazade que vemos 

em Dona Benta e que a revela como tecelã de histórias, que trama e enovela seus ouvintes a 

ponto de transformar suas vidas. 
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