
O Mundo da Leitura e 
a Leitura do Mundo 

por Elvira Drummond 

O processo de escrita consiste em prender o mundo no papel (a prin
cípio na pedra, na madeira, no couro dos animais, na fibra dos vegetais). O 
processo de leitura consiste em colher esse mundo preso no papel e recolhê-lo 
em nosso íntimo. Parafraseando Paulo Freire, Maria Helena Martins, Ezequiel 
Teodoro da Silva, dentre outros especialistas, ler é um ato que implica deco
dificação dos signos alfabéticos aliada à compreensão do mundo. A criança, 
ao nascer, adapta seus instintos às possibilidades que o ambiente lhe oferece e, 
dessa forma, estabelece relações significativas, acrescentando, posteriormente, 
o mundo da linguagem oral e depois o da escrita, inaugurado com as primeiras 
palavras lidas. Ler é, portanto, o ato criador de colher conhecimentos, condu
zindo o leitor a redimensionar o que já está estabelecido, fazendo-o ajustar o 
novo ao velho, resultando numa renovada visão de mundo. 

Paulo Freire afirma que "a leitura do mundo precede a leitura da pala
vrà'1. Em contrapartida, é a palavra cantada das canções de ninar e a palavra
brinquedo das parlendas recitadas que constituem o prelúdio da linguagem 
verbal, inserindo a criança na leitura do mundo, em que todos sentidos se 
ocupam em integrar sensações e associar percepções. 

É com a canção de ninar - fusão perfeita de música e poesia - cuja 
melodia de extrema simplicidade abraça a singeleza de versos que fluem numa 
rítmica apropriada ao embalo do bebê, que este experimenta aconchego, se
gurança e encantamento, estabelecendo com sua língua materna vínculos po
sitivos repletos de afetividade. Para Piaget2

, o afeto é o principal impulso dos 
processos de desenvolvimento d~ criança. A sensibilidade estética das crianças 
aparece como valor fortemente ligado à maturidade emocional. Louis Por
cher3, em sua obra Educação Artística: luxo ou necessidade?, nos fala da possi
bilidade de uma psicogênese da sensibilidade estética, análoga a psicogênese 
do desenvolvimento mental, proposta por Piaget. Compreendemos que a afe-

1: FREIRE, Paulo. A impordncia do ato de ler. São Paulo: Conez I Autores Associados, 1982. p.11. 
2: C.f. PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p.22. 
3: C.f. PORCHER, Louis. Educação Artística: Luxo ou necessidade?!. São Paulo: Summus, 
1982. 
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tividade toca a sensibilidade e abre as portas para o racional, fundando uma 
cadeia que visita as áreas vitais do ser humano. 

Personagens assustadores como a Cuca, o Tutu Marambá, o Boi da cara 
preta, dentre outros, povoam as canções de embalar, que atestam a existência 
do mal - personificado através de entes mitológicos - sinalizando os perigos 
do mundo, ao mesmo tempo em que protege a criança envolta pela ternura e 
o encantamento de suaves melodias, o que torna o acalanto um gênero para
doxal: docemente tenebroso. 

Mace Soriano - filósofo e pedagogo francês, nascido em 1918 - cha
mou de "pedagogia do medo" a função didática de afastar as crianças do pe
rigo, corporificando o mal na forma de bruxas, monstros e ogros, presentes 
em diversas narrativas e canções do repertório folclórico. Câmara Cascudo\ 
ao registrar e analisar os mitos brasileiros, classifica a Cuca (ou Coca -variante 
portuguesa), personagem presente em diversas canções de embalar, no que 
ele denomina "ciclo da angústia infantil". Temos, portanto, no acalanto uma 
forma poética de prenunciar os males do mundo, ancorada na segurança e 
sedução que propicia as melodias dessas canções. 

O brinquedo com a palavra, presente nas parlendas, seja ela fórmula 
de escolha, travalíngua ou jogo mnemônico, fortalece os vínculos positivos 
entre a criança e sua língua materna, focalizando a palavra por um prisma 
absolutamente lúdico, o que contribui de modo marcante para o domínio do 
idioma. As parlendas, conforme observa Veríssimo de Melo, caracterizam-se 
como "rimas ou ditos instrutivos ou satíricos"5, cuja estrutura rítmica possui 
métrica regular, visivelmente marcada durante a recitação. A ausência de linha 
melódica é um outro aspecto que peculiariza a parlenda como gênero, impe
dindo que passe à categoria do cancioneiro folclórico. 

As parlendas, desde as mais simples, recitadas pelos adultos para entre
tenimento dos pequeninos, até as mais complexas, proferidas pelas próprias 
crianças por ocasião de jogos ou brincadeiras, apresentam linguagem simples 
e, sobretudo aquelas destinadas aos bebês, conteúdo de extrema ingenuidade. 
Segundo Jacqueline Heylen, em contato com as parlendas as crianças se ini
ciam no conhecimento da língua materna, dando significativos passos para a 
comunicação verbal. Fato que explica porque nos Estados Unidos estas mani
festações lingüísticas são chamadas "nursery rhymes", ou seja "rimas de berço". 

4: C.f. CASCUDO, Câmara. Geografia dos Mitos literários. 2• ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio; Brasília: INL/MEC, 1976. p.169-176. 
5: MELO, Veríssimo de. Folclore Infantil. Belo Horizonte: ltatiaia, 1985. p.37. 
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Diz Heylen: "É ouvindo as parlendas e articulando junto que a criança se exer
cita, como o fez também no seu berço ao produzir sons nasais, ruídos, estalos 
com a língua e outros sons variados". 6 

Há nas crianças, sobretudo dos cinco aos sete anos, um impulso natural 
para trovar, atentando especialmente para a fluência rítmica e o uso de rimas, 
transformando a linguagem, desse modo, numa grande brincadeira sonora. De 
fato, o campo significativo das parlendas, freqüentemente, cede espaço à sonori
dade. Inúmeros são os exemplos que apresentam um jogo de palavras, cujo agru
pamento ocorre claramente apenas no âmbito das afinidades sonoras: 

"Cata, cata pum 
Cada pum 
Mata um 
Como lhe munheca 
Ela pim, paro, pum"7 

Por vezes, encontramos parlendas que revelam, de modo claro, sua ori
gem estrangeira. Freqüentemente não passam de corruptelas, em que o ouvido 
e a memória vão disvirtuando a língua original. É o caso do exemplo abaixo, 
deixando patente sua descendência francesa: 

"0-dô-lê-cá 
Lê café com chocolá 
Lê pepino lê toma 
Ó-dô-lê-cá''8 

Em benefício da cadência, a estrutura sonora e rítmica atropela as nor
mas gramaticais, eliminando o plural, como em: "Passa passa cavaleiro, três 
vez, três vez ... "9ou fazendo uso de aféreses (supressão de um ou mais fonemas) 
, como atestamos através do exemplo:"Maria Viola, com quem tá~ a bola?."10 

6: HEYLEN, Jacqueline. Parlenda, riqueza folcl6rica. São Paulo: Hucitac; Brasília: lN L, Fun
dação Nacional Pró-Memória, 1987. p.33. 
7: HEYLEN.Op. cit. p. 34 
8: Parlenda recolhida por mim em pesquisa realizada no interior do Ceará, na cidade de Crato, 
em 1980. 
9: HEYLEN, Op cit. p.36 
10: HEYLEN, Op. cit. p.36 *(Ta= aférese de está). 
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Na parlenda, a palavra está visivelmente a serviço da cadência, permi
tindo a transgressão de normas, tencionando o favorecimento da estrutura 
rítmica, o que faz desse gênero um deleite para o ouvido. 

Dentro do processo aquisitivo da linguagem, durante a in&cia, uma valiosa 
contribuição é dada pelo repertório de rondas infantis.Antonio Henrique Weitzel, 
em sua obra Folclore literário e lingüístico, a respeito do folclore poético, afirma: "Povo 
mais poeta que o brasileiro não sei haver. Seus primeiros sonos são embalados nas 
lânguidas melopéias dos acalantosAinda na meninice, engambelam-no os versos 
sem pé nem cabeça das parlendas; aprende as primeiras lições nas lengalengas das 
memórias; diverte-se na ingênua beleza das rondas infantis e espicaça a sua criativi
dade nas rimas espirituosas e inesperadas das réplicas e alusões". 11 

As cantigas de roda incorporaram, ao longo do tempo, fragmentos de antigos 
romances, contos, lendas, resqwcios de velhos auto populares e danças de salão, for
mando uma configuração singular e preciosa como contribuição cultural. Veríssimo de 
Melo, sobre as rondas infantis, nos diz: "As artes da poesia, da musica e da dança uni
ram-se nos brinquedos de rondas infantis, realizando a síntese magnífica de elementos 
imprescindíveis à educação escolar"12

• Não resta dúvida que o abraço da música com 
a literatura fortalece, sobremaneira, os brinquedos de roda como autêntico material de 
natureza lúdica e pedagógica, cumprindo a grande função da literatura infantil: instruir 
e d.istrair13• Fadas, bruxas, príncipes e castelos tranSitam entre contos e cantos. Não 
raramente, o canto visita narratiV<IS tradicionais que, uma vez acrescidas de linhas me
lódicas, passam a figurar no repertório do cancioneiro folclórico, contando, ainda, com 
a inclusão da ação dramática. É o caso da ronda infantil "A linda Rosa Juvenil", que 
consiste na versão cantada de ''A Bela Adormecida'' -presente na coletânea francesa de 
Charles Perrault,14 de 1697, na coletânea alemã dos irmãos Grimm15, de 1812, e na 
compilação de Figueiredo Pimentel16

, de 1894, inaugurando o gênero literário infantil 
no Brasil. Eis a canção que segue passo a passo a fabulação da tradicional narrativa: 

11: WEITZEL, Antonio Henrique. Folclore literário e lingüístico. Juiz de Fora, MG: EDU
FJF, 1995. p.70. 
12: MELO. Op. cit. p.165 . 
13: A dupla função da literatura infantil- instruir e distrair- é consenso entre os especialistas 
sobre o assunto. Autores como Jesualdo, Nelly Novaes Coelho, Bárbara Vasconcelos, Lúcia 
Pimentel Góes, dentre outros, focalizam a temática de maneira unívoca. 
14: CE PERRAULT, Charles. Contos de Perrault.._(Trad M• José A. de Lima) São Paulo: Me
lhoramentos, 1970, p.9. 
15: Cf GRIMM, Jacob e Wilheim. A Bela Adormecida. (Trad. Verônica Kühle) 7• ed. Porto 
Alegre: Kuarup, 1991. 
16: Cf PIMENTEL, Figueiredo. Contos da Carochinha~ Rio de Janeiro:Quaresma, 1958. 
p.150. 
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''A linda Rosa juvenil, juvenil, juvenil 
A linda Rosa juvenil, juvenil 

Vivia/alegre a cantar, a cantar, a cantar 
Vivia/alegre a cantar, a cantar 

Mas urpa feiticeira má,muito má, muito má 
Mas uma feiticeira má, muito má 

Adormeceu a Rosa assim, bem assim, bem asssim 
Adormeceu a Rosa assim, bem assim 

O tempo passou a correr a correr, a correr, a correr 
O tempo passou a correr, a correr 

O mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor 
O mato cresceu ao redor, ao redor 

Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei 
Um dia veio um belo rei, um belo rei. 

Que despertou a Rosa assim, bem assim, bem assim 
Que despertou a Rosa assim, bem assim 

Digamos ao rei muito bem, muito bem, muito bem 
Digamos ao rei muito bem, muito bem."17 

~~ J J] 11:; J 3 J I J '"J J I J n 
A Linda RoM sa Ju. ve- nil Ju- VI!!- nil Ju- ve-

le- gre a can-tar a can- tar a can-

' J J ] J I j I J J I ]' j J]:ll 
R.o- sa Ju- ve- nil Ju- ve- nil Vi- vi- a/n-

le- b"" a cait- ta r cau- tar Mas u- ma ... 

Jj J J 
hil. A Liu-dll 

ta r. Vi:- vi- a/a-

J 11 

17: A versão aqui registrada faz parte das minhas memórias de infância. Autores como Íris 
Costa Novaes, Mariza Queiroz, Rose Marie Garcia em parceria com Lílian Marques também 
compilaram variantes dessa canção, inclusa em diversas coletâneas folclóricas. 
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Tal como ocorre na narrativa, a Bela Rosa é adormecida em virtude 
do feitiço da bruxa. O mato cresce em volta do castelo (No conto, ao se 
passar cem anos; no canto, apenas se menciona a passagem do tempo, sem 
a precisão dos anos). E, finalmente, surge a figura do rei, que intervém 
despertando a Rosa e unindo-se a ela em eterna felicidade. Constatamos, 
portanto, total paralelismo na fabulação de ambos os gêneros: canto e con
to. Este último, por sua vez, mesmo considerando as devidas peculiaridades 
históricas e geográficas, conserva a mesma fabulação na versão francesa do 
século XVII, na versão alemã do inicio do século XIX, e na versão brasileira 
do final do mesmo século. 

Segundo Rose Marie Garcia, etnomusicóloga da UFRGS, "a brincadei
ra folclórica contém uma série de valores que, através do tempo, foram sendo 
selecionados de forma natural por diversas gerações, guardando relações de 
ajustamento à época e ao meio" 18

• A prática das brincadeiras cantadas im
plica aspectos de natureza sociológica, antropológica, psicológica e estética, 
colaborando, de modo significativo, com a inserção harmoniosa do ser em 
desenvolvimento ao seu grupo cultural. A atividade lúdica permite à criança 
conjugar seu mundo de fantasia com a realidade, transitando livremente entre 
um pólo e outro. Nesse aspecto, a arte e o brinquedo comungam perfeitamen
te, visto que ambos possibilitam a transgressão do real, combinando condutas 
e fazendo escolhas que, sob pressões funcionais e condicionamentos da vida 
cotidiana, não seriam tentadas. É priorizando o imaginário que damos evasão 
aos conteúdos da vida subjetiva- sonhos, fantasias e desejos, pertinentes tanto 
à arte quanto ao brinquedo. Sobre essa relação nos fala Rubem Alves: 

·: .. a atividade estética não pode nunca ser considerada como 
meio. E nisto se parece muito com o brinquedo.(. . .) Pode-se 
então perguntar: mas como justificar essas atividades curio
sas, inúteis, improdutivas? É que elas produzem prazer: ati
vidades que são um fim em si mesmas" 19 

Compartilhando a idéia de que o prazer é de fundamental importância 
no processo de desenvolvimento do ser humano, o psicanalista inglês Donald 

18: GARCIA, Rose Marie; MARQUES, Lílian A. Brincadeiras Cantadas Porto Alegre: Kua
rup, 1992. p.11. 
19: ALVES, Rubens in DUARTE JR, João - Francisco. Fundamentos estéticos da Educação. 
Campinas, SP: Papirus, 1988. p.12 e 13. 
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Winnicott20 sugere que a experiência do conhecimento pertence e acontece no 
mesmo território da experiência de ilusão do bebê (em que este acredita que 
o seio da mãe é uma extensão de si próprio, uma vez que mantém o controle 
da amamentação) e da experiência de brincar, cuja qualidade comum é o viver 
criativo, numa perspectiva de grande liberdade. 

São nos primeiros anos de vida, sem o rigor da escola, no ambiente 
aconchegante e afetuoso do lar, que a criança encontra condições propícias 
para o desenvolvimento do gosto pela leitura. A associação entre o conforto 
de estar ao lado de pessoas queridas, que oferecem à criança segurança emo
cional, e o ato prazeroso de ouvir histórias implica motivação pela leitura, o 
que resulta numa pertinente equação: segurança emocional + prazer de ouvir 
= estímulo para a leitura. A escritora Maria Oinorah, em sua obra O livro 
infantil e a formação do leitor, relata um fato que ilustra a importância dessa 
associação: 

"Certa vez um pai, cansado de repetir, por noites a fio, a 
mesma história pro seu menino na hora de dormir, deci
diu gravar o texto em fita cassete. 
À noite ligou o gravador ao lado da cama e retirou-se. 
No dia seguinte, perguntou: 
- Que tal, gostou da história? 
O menino respondeu que não. 
Indagado por quê, respondeu: 
- A história estava passada na máquina ... "21 

A presença do narrador aliada a afetividade da voz que interage com o 
ouvinte, jogando com pausas e entonações de acordo com as respostas emiti
das, cria uma áura singular entre o narrador e o ouvinte, ambos sensibilizados 
pela magia da palavra.O vínculo afetivo assegura o prazer de ouvir, que, por 
sua vez, será sempre associado à sensação de conforto emocional.A literatura 
infantil, portanto, assim como o brinquedo, utilizando a linguagem do jogo e 
do prazer, conduz a criança a uma figuração do mundo. 

20: Cf. WINNICOTT, Donald. O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 
p.153. 
21: DINORAH, Maria. O livro infantil e a formação do leitor Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 
p. 53 
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Também Eliana Yunes e Glória Ponde22
, em Literatura e Leituras da 

Literatura Infantil, afirmam que o despertar da leitura está seguramente atrela
do aos primeiros anos de vida, cabendo ao circulo familiar a maior parcela de 
responsabilidade, seguido dos primeiros anos de escolarização.Vale salientar 
que o livro imposto sem um acercamento afetivo na primeira infância, muito 
provavelmente, provocará recusa e desprezo. 

São as narrativas tradicionais, denominadas por Câmara Cascudo de 
"primeiro leite intelectual"23

, o discurso literário que oferece um panorama 
do mundo em linguagem simbólica, promovendo a catarse e proporcionando 
um ensaio geral da vida. A criança procura expressar o espaço vazio de suas 
vivências, obtendo recursos que auxiliam na decodificação do mundo. 

A temática recorrente nos mitos e contos dá sustentação à vida huma
na. São temas que perpassam por mistérios e profundos problemas interiores 
vividos por civilizações heterogêneas em diferentes partes do mundo. 

O folclorista francês Paul Saintyves2
\ em estudo publicado em 1923, 

teve o grande mérito de reconhecer nos contos motivos rituais que ainda so
brevivem em sociedades primitivas. Tal concepção ritualista foi retomada e de
senvolvida pelo etnólogo soviético Vladmir Propp25• Ao analisar um corpus de 
cem narrativas de tradição russa, Propp observou um acentuado paralelismo 
entre a morfologia de tais contos e os rituais de iniciação das sociedades primi
tivas. Segundo ele, o menino histórico faz sua iniciação no mundo através dos 
contos maravilhosos, enquanto o menino pré-histórico (pertencente a grupos 
sociais primitivos) tem sua iniciação por meio de rituais onde prova ser capaz 
de feitos gloriosos, o que lhe permite constituir uma nova família. 

O estudo de Propp aponta trinta e uma funções dos personagens den
tro da narrativa, ou seja, muito embora o meio empregado para o desempenho 
de tais funções seja amplamente variado, suas ações possuem valor constante. 
A tão procurada forma primordial, que obcecou toda uma geração de pesqui
sadores, revela-se como hipótese inexistente. A história passa por mutações 
caleidoscópicas. A fusão de fontes oriundas dos quatro pontos cardeais resul
tou numa homogeneidade de motivos que permeiam o repertório de contos 
tradicionais. As narrativas assimilam as matérias encontradas nas terras que 
visitam, aculturando-se como um camaleão que adota as cores do ambiente. 

22: C.( YUNES, Eliana; PONDÉ, Glória. Leitura e leituras da literatura infantil. São Paulo: 
FTD, 1998. p.56. 
23: CASCUDO, Câmara. Contos tradicionais do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, [Sid). p.7. 
24: C.f. SORIANO, Marc. Les Contes de Perrault. Paris: Galimand, 1968. p.45 e 46. 
25: C.( PRO PP, Vladmir. Morfologia do Conto. 3a ed. Lisboa: Veja, 1992. 

89 



Muito embora a maioria dos contos de fadas apresente um final feliz, a 
trajetória da narrativa é permeada por obstáculos a serem vencidos. De forma 
simbólica os contos de fadas convidam a criança a crescer, tal como os rituais 
das primitivas cerimônias de iniciação que, com base nos mitos, propunham 
aos participantes a eliminação do ego infantil, fazendo emergir um adulto 
merecedor de novos direitos e deveres. 

A leitura psicanalítica de Bruno Betlelheim26 sobre os contos de fadas 
aponta esse gênero como um eficaz exercício emocional, ajudando as crianças 
a exorcizar instintos agressivos e a solucionar conflitos interiores. A infância 
é um período propício à construção de pontes entre a experiência interna e o 
mundo real, e o conto de fadas procede de forma consoante com o pensamen
to da criança e o seu modo de experimentar o mundo. Ela percebe que, em
bora essas narrativas sejam irreais, não são falsas; além disso estão em perfeita 
harmonia com sua forma maniqueísta de ordenar o mundo. Por intermédio 
de tais narrativas as relações são observadas pelo leitor que, na qualidade de 
espectador, as compara a sua própria experiência, ultilizando-se dos elementos 
simbólicos como uma forma de acesso ao real. 

A literatura infantil é, portanto, uma forma magistral de exibir o mun
do para a criança, que, através de um espaço ficcional, experimenta, ajusta e 
altera condutas. Não poderíamos concluir esse breve estudo sem destacar o 
espaço ficcional sui-generis que representa o Sítio do Picapau Amarelo, onde 
"habitam" milhares de crianças brasileiras, graças à engenhosidade literária de 
Monteiro Lobato. A constelação familiar original, estabelecida por Lobato, eli
mina as tensões naturais existentes no tradicional modelo de família, varrendo 
a presença dos elementos repressores - pai e mãe - substituídos pela figura 
bonachona da avó e sua auxiliar tia Nastácia, e apresentando as crianças com 
um grau de parentesco que possibilita maior cumplicidade, ou seja, uma vez 
primos, Narizinho e Pedrinho estão livres da rivalidade natural existente entre 
irmãos, que costumam disputar o mesmo espaço, a atenção e amor dos pais. 
O contato com a natureza favorece e estimula o espírito aventureiro e a liber
dade de ação, viabilizando o mágico e o fantástico - principais ingredientes 
de textos infantis. Desse modo, Lobato transforma o Si to do Picapau Amarelo 
numa espécie de "quintal do mundo", em que fadas, princesas, bruxas, sacis 
e animais falantes, oriundos do fabulário, do reino das fadas e da mitologia 
transitam e dialogam pelo sítio, num singular exemplo de intertextualidade. 

26: C.f. BETTELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos Contos de Fadas. 7• ed. Rio de Janeiro: 
Paz e terra, 1980. 
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A irreverência e a lucidez de Monteiro Lobato resultou numa literatura 
infantil empenhada em desmascarar falsos valores, comprometida, de modo 
especial, com a verdade e a justiça. Apesar da ampla aceitação de sua obra, 
em Taubaté- sua cidade natal- por volta de 1934, uma campanha contra 
Lobato é iniciada, movida por colégios religiosos. O motivo dessa reação foi o 
conjunto de verdades divulgadas nas obras Histórias do Mundo para Crianças e 
Geografia de Dona Benta~ absolutamente incompatível com o "sistemà' vigente 
na época. Respondendo as críticas endereçadas à Geografia de Dona Benta, 
Lobato diz: 

"Esse livro de Dona Benta, vem sendo criticado justamen
te 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 
"patriotà'.Patriota é o sujeito que mente, que falsifica os 
fatos, o que esconde as mazelas e que transmite às crianças 
a sórdida porcaria que recebeu de trás" _27 

A liberdade de pensamento e de ação, que suas histórias defendem e 
seus personagens vivem, faz da obra infantil de Lobato um interessante mo
delo de mundo, em que a surpreendente fusão entre fantasia e a realidade 
arrebata o leitor, transportando-o para o livro, como bem queria Lobato: "um 
livro onde as crianças pudessem morar". 28 

Nota Final 

Falar em Lobato é também falar em Horácio Dídimo, que, visitando 
Reinações de Narizinho e as demais obras que envolvem os personagens do 
Sítio do Picapau Amarelo, reina soberano no mundo lobatiano. Em sua tese 
de doutorado, intitulada Ficções lobatianas- Dona Aranha e as seis aranhinhas 
no Sítio do Picapau Amarelo, nos deliciamos com as reinações de Horácio, que 

27: Apud.COELHO, Nelly Novaes. Panorama Histórico da Literatura Infantil/Juvenil (Das 
Origens lndoeuropéias ao Brasil Contemporâneo).3• ed. São Paulo: Quíron, 1985. p.190. 
28: LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre. 2° Tomo . São Paulo: Companhia Editora Na
cional, 1944. p. 292/293. 
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concede a Dona Aranha e suas aranhinhas, já afiadas no ofício de tecer 6os, 
o ofício de cantar afinadas. Assim é que Dona Aranha, a Dozona e suas ara
ninhas: Rezinha, Mizinha, Fazinha, Solzinha, Lazinha e Sizinha, em um coro 
fantástico podem entoar a melodia que diz: 

):! Emília diz que sim 
O Visconde diz que não 
Dona Aranha foz DO 
RE, MI, FA, 
SOL, LA, Sl 
Com suas aranhinhas'29. 

E encantada com o canto da família de Dona Aranha, enamorei-me da 
tese de Horácio e passei nela a "morar", fiel aos princípios de Lobato. 

29: DÍDIMO, Horácio. Ficções Lobatianas: Dona Aranha e as araninhas no Sítio do Pica
pau Amarelo. Fortaleza-CE: EUFC, 1996. p. 177 e 178. 
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