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Chapeuzinho Vermelho abre a Coleção Charles Perrault, homenageando 
o escritor francês responsável por eternizar, em livro, histórias que antes 
circulavam pela transmissão oral, contos maravilhosos que atravessam 
os tempos em diferentes releituras e suportes. Além desse conto que 
inicia a coleção, por meio de Perrault temos acesso a “Cinderela”, “A Bela 
Adormecida do Bosque”, “Barba Azul”, “O Gato de Botas”, “As Fadas”, 
“Riquet, o Topetudo” e “O Pequeno Polegar”, contos em prosa que integram 
a herança cultural da humanidade.

A gênese desta publicação reside num projeto de Estágio Interno 
Complementar (EIC) intitulado “Trabalhando com a Literatura Infantojuvenil”, 
vinculado à Sub-Reitoria de Graduação da UERJ. Seu objetivo principal é 
viabilizar a tradução e a publicação de obras da tradição já de domínio público, 
contribuindo para os estudos na área da literatura para crianças e jovens 
por meio de material fidedigno, passível de ser utilizado tanto em pesquisas 
acadêmicas, quanto em atividades didáticas.

Para realizar a publicação, tornou-se necessária a conjugação de 
esforços, o que implicou a união de professores da UERJ responsáveis 
pela organização da coleção, bem como a utilização de recursos oriundos 
de outros projetos de natureza variada da própria instituição, como o 
Dialogarts e a Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Laboratório 
Multidisciplinar de Semiótica (UDT LABSEM). Cumpre realçar, porém, que 
não teríamos atingido o resultado final desejado sem a contribuição valiosa 
de bolsistas e orientandos que se vincularam e ainda se vinculam ao projeto, 
cujos nomes aparecem nos créditos da publicação, todos integrantes do 
Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq “A narrativa ficcional para crianças 
e jovens: teorias e práticas”, e do projeto de Extensão da UERJ “Literatura 
Infantojuvenil: em cont(r)os”.

Boa leitura!

Regina, Flávio e Maria Cristina
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Le Petit Chaperon Rouge

Il était une fois, une petite fille 
de village, la plus jolie qu’on eût 
su voir. Sa mère en était folle et 
sa mère-grand1 plus folle encore. 
Cette bonne femme lui fit faire un 
petit chaperon rouge qui lui séyait2 
si bien que partout on l’appelait le 
petit Chaperon rouge. Un jour sa 
mère ayant fait des galettes, lui dit: 
va voir comment se porte ta mère 
grand; car on m’a dit qu’elle était 
malade: porte lui3 une galette et ce 
petit pot de beurre.

Le petit Chaperon rouge partit 
aussitôt pour aller chez sa mère-
grand qui demeurait dans un autre 
village. En passant dans un bois 
elle rencontra compère le Loup, 
qui eut bien envie de la manger; 
mais il n’osa, à cause de quelques 
bûcherons qui étaient dans la 
forêt. Il lui demanda où elle allait. 
La pauvre enfant, qui ne savait pas 
qu’il était dangereux de s’arrêter 
à écouter un loup, lui dit: «je vais 
voir ma mère-grand; et lui porter 
une galette avec un petit pot de 
beurre  que ma mère lui envoie. 

Chapeuzinho Vermelho

Era uma vez uma menininha da 
aldeia, a mais bonita que já se viu. 
Sua mãe era louca por ela e sua avó 
mais ainda. Esta boa mulher lhe 
fez um pequeno capuz vermelho 
que lhe serviu tão bem que, por 
toda parte, ela era chamada de 
Chapeuzinho Vermelho.

Um dia sua mãe, tendo feito 
alguns bolos, lhe disse: 

- Vá ver como está passando sua 
avó, porque me disseram que ela 
anda doente. Leve um bolo e este 
pequeno pote de manteiga para ela.

Chapeuzinho Vermelho partiu 
quase que imediatamente para 
a casa de sua avó que morava em 
outra aldeia. Ao passar por um 
bosque, ela encontrou o compadre 
lobo, que ficou com muita vontade 
de comê-la, mas não ousou fazer, 
por causa de alguns lenhadores 
que estavam na floresta. O lobo 
perguntou aonde ela ia e a pobre 
criança, que não sabia que é 
perigoso parar para ouvir um lobo, 
disse-lhe:

- Eu vou ver minha avó e levar-
lhe um bolo e um pequeno pote de 
manteiga que minha mãe mandou 
para ela. 
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- Demeure-t-elle bien loin? lui dit le 
loup. - Oh lui dit le petit Chaperon 
rouge; c’est par delà le moulin 
que vous voyez tout là-bas, à la 
première maison du village.

- «Eh4 bien! dit le Loup, je veux 
aller voir aussi; je m’y en vais par ce 
chemin-ci, et toi par ce chemin-là, 
et nous verrons à qui plutôt y sera». 
Le loup se mit à courir de toute sa 
force par le chemin qui était le plus 
court, et la petite fille par le chemin 
plus long, s’amusant à cueillir 
des noisettes, à courir après de 
papillons, et à faire de bouquets des 
petites fleurs qu’elle rencontrait. Le 
Loup ne fut pas long-temps à arriver 
à la maison de la mère-grand’; il 
heurte, toc, toc. «Qui est-là? – C’est 
votre fille, le petit Chaperon rouge, 
dit le Loup en contrefaisant sa voix, 
qui vous apporte une galette et un 
petit pot de beurre que ma mère 
vous envoie.»

La bonne mère-grand’ qui était 
dans son lit à cause qu’elle se 
trouvait un peu mal, lui cria: «Tire 
la chevillette, la bobinette5 cherra.» 

- Ela mora muito longe? – 
perguntou o lobo. 

- Oh! Sim - disse Chapeuzinho 
Vermelho. - Mora depois do 
moinho que você vê lá longe, na 
primeira casa da aldeia.

- Pois bem! - disse o lobo. - Eu 
também quero ir vê-la. Vou por este 
caminho aqui e você, por aquele ali. 
Vamos ver quem chega primeiro.

O lobo se pôs a correr com toda 
a sua força pelo caminho que era 
o mais curto. A menina seguiu pelo 
mais longo, distraindo-se a colher 
avelãs, a correr atrás das borboletas 
e a fazer buquês de pequenas flores 
que ela encontrava. 

O lobo não levou muito tempo 
para chegar à casa da avó de 
Chapeuzinho. Ele bateu à porta: 
toc, toc. 

- Quem é?
- É sua neta, Chapeuzinho Vermelho 

- disse o lobo, disfarçando sua voz 
- que vem lhe trazer um bolo e um 
pequeno pote de manteiga que 
minha mãe lhe mandou.

A boa avó, que estava em sua 
cama porque se sentia um pouco 
mal, gritou-lhe:

- Pressione o trinco que a trava 
cederá. 
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Le Loup tira la chevillette, et la 
porte s’ouvrit. Il se jeta sur la bonne 
femme, et la dévora en moins rien, 
car il y avait plus de trois jours qu’il 
n’avait mangé; ensuite il ferma la 
porte et s’alla coucher dans le lit 
de mère-grand’ en attendant le 
petit Chaperon rouge qui, quelque 
temps après vint heurter à la porte 
Toc,Toc. «Qui est-là?»

Le petit Chaperon rouge, qui 
entendit la grosse voix du Loup, 
eut peur d’abord, mais croyant que 
sa mère-grand était enrhumée, 
il7 répondit : «C’est votre fille, le 
petit Chaperon rouge qui vous 
apporte une galette et un pot de 
beurre que ma mère vous envoie.» 
Le Loup lui cria, en adoucissant un 
peu sa voix: «Tire la chevillette, 
la bobinette cherra.» Le petit 
Chaperon rouge tira la chevillette et 
la porte s’ouvrit. Le Loup, la voyant 
entrer, lui dit, en se cachant sur la 
couverture : «Mets la galette et le 
petit pot de beurre sur la huche, 
et viens te coucher avec moi.» 

O lobo fez isso e a porta se abriu. 
Ele se jogou sobre a boa mulher e a 
devorou num abrir e fechar de olhos, 
porque havia mais de três dias que 
não comia. Em seguida, ele fechou 
a porta, foi deitar-se na cama da 
avó e ficou esperando Chapeuzinho 
Vermelho que, algum tempo depois, 
bateu à porta: toc, toc. 

- Quem é?
Chapeuzinho Vermelho, que ouviu 

a voz grave do lobo, teve medo de 
início, mas acreditando que a avó 
estava gripada, ela respondeu:

- É sua neta, Chapeuzinho 
Vermelho, que traz para a senhora 
um bolo e um pequeno pote de 
manteiga enviados pela minha mãe.

O lobo gritou, suavizando um 
pouco a voz:

- Pressione o trinco que a trava 
cederá.

Chapeuzinho Vermelho assim fez 
e a porta se abriu. O lobo, vendo-a 
entrar, disse-lhe, escondendo-se 
na cama sob as cobertas:

- Ponha o bolo e o pote de 
manteiga na caixa de mantimentos 
e venha se deitar comigo.
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Le petit Chaperon rouge se 
déshabille, et va se mettre dans 
le lit, où elle fut bien étonnée de 
voir comment sa mère-grand était 
faite  en son déshabillé. Elle lui dit: 
«Ma mère-grand, que vous avez de 
grands bras!» - C’est pour mieux 
t’embrasser, ma fille. - Ma mère-
grand, que vous avez de grandes 
jambes! - C’est pour mieux courir 
mon enfant. - Ma mère-grand, 
que vous avez de grandes oreilles! 
- C’est pour mieux écouter, mon 
enfant. - Ma mère-grand, que vous 
avez de grands yeux! - C’est pour 
mieux voir, mon enfant. - Ma mère-
grand, que vous avez de grand 
dents! - C’est pour te manger. Et en 
disant ces mots, ce méchant Loup 
se jeta sur le petit Chaperon rouge 
et le mangea.

Chapeuzinho Vermelho despiu-se 
e foi deitar-se na cama de sua avó, 
onde ela ficou bastante espantada 
ao ver como era sua avó vestida de 
camisola. Ela lhe disse: 

- Minha avó, que braços grandes a 
senhora tem! 

- É para melhor te abraçar, minha 
filha. 

- Minha avó, que pernas grandes a 
senhora tem!

- É para correr melhor, minha filha.
- Minha avó, que orelhas grandes 

a senhora tem! 
- É para melhor te escutar, minha 

filha. 
- Minha avó, que olhos grandes a 

senhora tem! 
- É para melhor te ver, minha filha. 
- Minha avó, que dentes grandes a 

senhora tem! 
- É para te comer.
E dizendo essas palavras, o lobo 

mau se lançou sobre Chapeuzinho 
Vermelho e a devorou.
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Moralité

On voit ici que des jeunes enfants,
Surtout des jeunes filles
Belles, bien-faites, et gentilles
Font très mal d’écouter toutes 

sortes de gens,
Et que n’est pas chose étrange,
S’il en est tant que le Loup mange.
Je dis le Loup, car tous les Loups
Ne font pas de la même sorte,
Il en est d’une humeur accorte,
Sans bruit, sans fiel et sans 

courroux,
Qui privés, complaisants et doux
Suivent les jeunes Demoiselles,
Jusque dans les maisons, jusque 

dans les ruelles;
Mais hélas ! qui ne sait que ces 

Loups doucereux,
De tous les Loups sont les plus 

dangereux.

Moral

Aqui se vê que jovens crianças,
As meninas principalmente,
Belas, gentis e elegantes,
Fazem mal em escutar a toda gente
Assim não é de estranhar
Que o lobo as queira devorar.
Eu digo o lobo, pois tais animais
Não são todos iguais
Há uns que são de agradável humor
Quietos, sem fel e sem rancor
Que íntimos, doces e de tamanho 

encanto
Seguem as jovens donzelas por 

todos os cantos
Até nas casas, nas vielas,
Mas, ai! de quem não sabe que 

estes lobos carinhosos
De todos são, por certo, os mais 

perigosos.

Notes:
1 “sa mère-grand”: forma antiga (atual: sa grand-mère).
2 séyait: servait.
3 porte lui: porte-lui.
4 Interjecion: sert à interpeller, à appeler, à attirer l’attention.
5 Vx Loquet mobile en bois qui servait autrefois à fermer les portes (trava de madeira 

móvel anteriormente usada para fechar as portas).
6 n’avait mangé: n’avait pas mange.
7 il: elle.
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Segundo comentários contidos como Apêndice à publicação dos contos de Perrault, 
pela editora Itatiaia, sem identificação de autoria, “O chaperon era uma espécie de 
capuz usado antigamente por homens e mulheres e cuja cor servia frequentemente, nas 
dissidências da Idade Média, para identificar os partidos políticos. Seu uso foi mantido 
por longo tempo, no norte e no centro da França, pelas camponesas, pelas mulheres das 
classes baixas e pelas aias.” (1989, p.223).
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C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

22

• Arthur Rackham (1867-1939), inglês



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

23

GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm (1909). The Fairy Tales of the Brothers Grimm. Mrs. Edgar 
Lucas (Trad.). Arthur Rackham (Ilust.). London: Constable & Company Ltd. 
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Pintura da filha do artista, Effie, como Chapeuzinho Vermelho. 

In https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Everett_Millais_Red_Riding_Hood.jpg 
[Domínio Público]
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• Paul Woodroffe (1875-1954), inglês

STEEDMAN, Amy (s/d). Nursery Tales. Paul Woodroffe (Ilust.). London: TC & EC Jack. 
In http://www.surlalunefairytales.com/illustrations/ridinghood/woodroffered.htmll
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• Francisco Acquarone (1898-1954), brasileiro

ACQUARONE, Francisco (Ed.) (1962). As mais lindas histórias de fadas. Rio de Janeiro: 
Editora Minerva Ltda.

• Rui de Oliveira (1951 - ), brasileiro

OLIVEIRA, Rui de; SANDRONI, Luciana; SCHWARCZ, Lilia (2002). Chapeuzinho Vermelho e 
outros contos por imagem. São Paulo: Cia das Letrinhas. 

Prêmio Jabuti – Categoria Ilustração – Jabuti Award – Illustration Category – 2003. 
In http://ruideoliveira.com.br/br/books/chapeuzinho-vermelho/
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• Telas de Francisco Brennand (1927-), série Chapeuzinho Vermelho

Série Chapeuzinho Vermelho (2002-2003) 
In https://alarchronicles.blogspot.com/2007/07/encontro-com-francisco-brennand.html 

http://abca.art.br/httpdocs/a-redencao-do-feminino/ 
https://www.revistacontinente.com.br/secoes/arquivo/como-um--homem-da-renascenca-
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Chapeuzinho Vermelho e o Lobo (1995) 
In http://www.infoartsp.com.br/agenda/francisco-brennand-mestre-dos-sonhos/

O Lobo (1995) 
In http://blogs.ne10.uol.com.br/social1/2015/11/26/chapeuzinho-vermelho-e-o-tema-do-

calendario-2016-de-francisco-brennand/
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• Nayoung Wooh (1979-), sul-coreana

Red Riding Hood, de Nayoung Wooh (2010) 
In https://www.woohnayoung.com/fairytales
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• Outras imagens

Lobo Mau?, de Patricia Paulozi 
In http://patriciapaulozi-ilustra.blogspot.com/2007/01/outra-ilustra-para-o-tnt.html

1

Chapeuzinho, de Amilcar Pinna. 
In http://tntema.blogspot.com/2007/01/chapeuzinho.html

* Todos os links das imagens apresentadas na seção “Chapeuzinho em imagens visuais” 
foram acessados pela última vez em 10.Maio.2019.
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“Chapeuzinho Vermelho”: travessias
Regina Michelli

Chapeuzinho Vermelho foi meu primeiro 
amor. Sentia que se eu pudesse ter casado 

com Chapeuzinho Vermelho teria conhecido a 
perfeita bem-aventurança.

Charles Dickens

A história de uma menina e seu chapeuzinho – ou capuz – vermelho 
parece ter encantamento sobremaneira diante de tantas outras que lhe 
são contemporâneas. O texto é constantemente revisitado – parafraseado 
ou parodiado –, constantemente reescrito em diferentes linguagens e 
suportes. Novos discursos são produzidos à sua volta, instaurando outras 
“verdades” que, no fundo, nos levam a refletir sobre as significações das 
narrativas fundadoras.

A origem do conto demanda grande pesquisa, que este texto pretende 
apenas sinalizar. Nelly Novaes Coelho, professora de literatura, (1991, p.97) e 
Bruno Bettelheim, psicanalista, (1980, p.204-205) afirmam a antiguidade do 
tema, presente no mito grego de Cronos – ou Saturno, na literatura latina: o 
deus do tempo engole os filhos logo ao nascerem, temendo ser destronado; 
Zeus – ou Júpiter – escapa, graças aos artifícios maternos, e posteriormente 
resgata os irmãos que saem do estômago do pai, enchendo-o de pedras, final 
semelhante ao encontrado na versão de Chapeuzinho dos irmãos Grimm. 
Citam ainda a existência da história latina Fecunda ratis, de Egberto de Lièges 
(1023), em que há a referência a uma menininha com uma manta vermelha, 
descoberta na companhia de lobos.
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Bettelheim (1980, p.205) e Maria Rita Kehl (2002, p.469) mencionam 
versões francesas onde Capinha Vermelha come a carne da avó e bebe 
seu sangue. Esta história pode ser encontrada na íntegra em Contos de 
fadas (2004, p.334-335), com o título “A História da Avó” (anônimo), e 
em O grande massacre de gatos, do historiador Robert Darnton (1986, 
p.21-22). Nestas duas obras, a fonte referida é Paul Delaure: na primeira, 
em nota de Maria Tatar, a publicação original encontra-se em “Les contes 
merveilleux de Perrault et la tradition populaire”, Bulletin Folklorique de 
l’Île-de-France (1951, p.221-222), contada por Louis e François Briffault 
en Nièvre, 1885; Darnton menciona Le Conte populaire français (Paris, 
1976), 3 volumes, de Paul Delaure e Marie-Louise Tenèze. O desfecho das 
histórias, porém, é diferente: em “A História da Avó”, a menina burla o 
lobo, enquanto na segunda, é devorada por ele.

Robert Darnton focaliza os contos infantis através de uma abordagem 
histórica, centrada no estudo das mentalidades. Sua preocupação é 
assinalar o cuidado com as fontes, evidenciando o papel dos camponeses 
na transmissão oral de histórias que aparecem em diferentes épocas e 
locais, com pouquíssimas variações:

Mais de metade das trinta e cinco versões registradas 
de “Chapeuzinho Vermelho” terminam como a versão 
contada antes, com o lobo devorando a menina. Ela nada 
fizera para merecer este destino; porque, nos contos 
camponeses, ao contrário dos contos de Perrault e dos 
irmãos Grimm, não desobedece a sua mãe nem deixa de 
ler os letreiros de uma ordem moral implícita, escritos no 
mundo que a rodeia. Ela, simplesmente, caminhou para 
dentro das mandíbulas da morte. (1986, p.79)

Referindo-se, porém, a outras versões do conto francês em que 
Chapeuzinho consegue libertar-se do lobo (semelhante à contada em 
“A História da Avó”), Darnton ilustra a necessidade de as personagens 
desenvolverem um procedimento astuto em mundo cruel, única forma de 
se livrarem da morte.
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Alguns pesquisadores associam os contos populares à religiosidade 
de povos primitivos. Edward Burnett Tylor percebe em Chapeuzinho 
Vermelho e em sua avó “o mito do Sol crescente e do Sol no ocaso, 
isto é, da Aurora matutina e Aurora vespertina. No lobo que a devora, 
vê personificada a noite que engole a claridade e depois é rompida 
pelo sol” (COELHO, 2003, p.105). Já Gaston Paris, apoiado na teoria 
solar para interpretação dos contos populares maravilhosos, considera 
Chapeuzinho a “Aurora cobiçada pelo Sol-lobo” (Apud COELHO, 2003, 
p.106). Outros estudiosos explicam que a história “Chapeuzinho 
Vermelho”, com seu caráter admonitório, pode ter-se originado na Idade 
Média, tendo por intenção advertir as crianças sobre os perigos a que 
estavam expostas na floresta:

Pensava-se que os animais selvagens, os homens 
sinistros e a figura híbrida do lobisomem representavam 
uma ameaça poderosa e imediata à segurança das 
crianças. Na Alemanha do século XVII, pouco depois 
da Guerra dos Trinta anos, o medo dos lobos e a 
histeria com relação a lobisomens alcançaram níveis 
particularmente elevados. O lobo, com sua natureza 
predatória, é freqüentemente visto como uma metáfora 
de homens sexualmente sedutores. (TATAR, 2004, p.31)

Encontram-se análises dos contos de fadas que seguem a esteira 
da psicanálise. Erich Fromm, cuja primeira edição da obra A linguagem 
esquecida data de 1951, reproduz a história de “Chapeuzinho Vermelho” dos 
Grimm. Destaca alguns aspectos do texto como a cor vermelha associada à 
menstruação, as advertências maternas como um alerta contra a perda da 
virgindade, o lobo morto por pedras como “o símbolo da esterilidade, que 
são uma zombaria de sua usurpação do papel da mulher grávida” (1980, 
p.175). Conclui afirmando que o conto “narra o conflito macho-fêmea: é uma 
descrição da vitória das mulheres que detestam homens, exatamente ao 
contrário do mito edipiano, que deixa o macho sair triunfante dessa peleja.” 
(1980, p.176). Robert Darnton (1986, p.25) critica tanto a posição de Fromm 
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quanto a de Bettelheim por desprezarem a transformação do texto: no ponto 
de vista do historiador, os autores em questão trabalharam apenas com a 
versão que lhes era conveniente, não investigando a matriz da história.

O primeiro registro literário de “Chapeuzinho Vermelho” é atribuído 
a Charles Perrault, escritor francês que publicou sua coleção de contos 
de fada em 1697, com o título Histórias ou Contos dos Tempos Passados, 
com Moralidades, em francês – Histoires ou contes du temps passe, 
avec les moralités. Em algumas traduções, o conto em análise aparece 
com o título de “Capinha Vermelha” ou ainda “Capuchinho Vermelho”, 
por causa da capinha feita pela avó. A história mostra que, a pedido da 
mãe, a linda menina vai visitar a avó adoentada, mas, no caminho pela 
floresta, encontra o lobo – o Lobo –, que chega primeiro à casa da avó, 
devorando-a, destino semelhante ao que espera Chapeuzinho. Ao final, a 
moral reforça a visão educativa existente no texto: alerta diretamente as 
meninas não só sobre o risco que correm ao conversarem com estranhos, 
mas principalmente sobre o perigo de se deixarem seduzir por “lobos” 
manhosos. A história cumpre, assim, uma função pedagógica ao transmitir 
os valores ideologicamente aceitos por aquela sociedade.

Na história, Chapeuzinho Vermelho é a portadora do alimento e, por 
conseguinte, da vida. Revela-se, porém, frágil – imatura – em sua missão de 
levar o alimento à avó, afastando-se de seu objetivo: não percebe a malícia do 
lobo e termina por comprometer a sua vida e a da avó. Apresenta-se também 
completamente desprotegida: não recebe orientações do único adulto 
capacitado para isso – a mãe –, nem a ajuda da avó que, fraca e doente, é 
incapaz de vencer o lobo. A avó e a menina são vítimas, punidas com a morte 
sem que efetivamente tivessem cometido qualquer transgressão à ordem 
constituída: a avó nada faz de errado e Chapeuzinho não recebe qualquer 
advertência quanto aos perigos que poderia correr na floresta, logo, não há 
desobediência de sua parte em relação ao poder materno. Há, ao final, uma 
crítica à ingenuidade leviana, castigada com a morte.

Robert Darnton adverte para o fato de a história registrar a realidade, 
analisando os contos populares como documentos históricos, o que explica 
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a violência e o conteúdo sexual presentes em algumas versões: “Longe 
de ocultar sua mensagem com símbolos, os contadores de histórias do 
século XVIII, na França, retratavam um mundo de brutalidade nua e crua.” 
(1986, p.29). O historiador discorda da necessidade edificante de finais 
felizes defendida por Bettelheim, considerando que é a desgraça, por 
vezes incompreensível e inexorável, o elemento responsável por tornar 
os contos tão comoventes. Corroborando, de certa forma, essa visão, 
Nelly Novaes Coelho explica que “A dureza ou crueldade onipresentes nos 
Contos de Perrault correspondem, evidentemente, à época violenta em 
que vivia a sociedade francesa, sob o despotismo exacerbado de Luís XIV” 
(1991, p.108).

O final trágico de Chapeuzinho Vermelho e sua avó, além de um 
conteúdo sexual implícito no ato de a menina despir-se para se deitar com 
o lobo, terminavam por afastar a história dos ouvidos infantis, uma vez 
que os pais evitavam contá-la a seus filhos. Mariza Mendes (2000, p.95) 
chama a atenção para o fato de essa história – a única com um final infeliz 
dos contos de Perrault – ter sido incluída na coletânea, onde prevalece a 
vitória do bem sobre o mal.

Analisando a presença de uma moral em versos (quase sempre 
inexistente em várias edições brasileiras) ao final do conto, Mendes 
destaca esse desfecho como a contribuição de Perrault a histórias oriundas 
da transmissão oral. A moral permite ao escritor inserir comentários que 
evidenciam seu ponto de vista, atualizando as histórias ao cenário da 
época. Nesse sentido, a escritora citada explica que conotações sexuais 
presentes na moral se relacionam aos costumes da sociedade francesa 
do Antigo Regime. Em “Chapeuzinho Vermelho” lê-se: “Cativos, alegres e 
dóceis/ Seguem as mocinhas até suas casas/ E até seus aposentos/ Mas 
ah! Quem não sabe que esses lobos gentis/ De todos os lobos são os 
mais perigosos” (2000, p.120). Mendes analisa a palavra francesa ruelles, 
traduzida por “aposentos”, cujo significado concentra tanto a conotação 
sexual, quanto a atualização da história:
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Era uma palavra típica da época, criada pela moda dos 
salões literários, para designar o quarto de dormir, 
usado pelas “preciosas” para receber os convidados 
quando a casa não dispunha de um salão apropriado. 
Ficava também implícita uma cutucada irônica na 
“inteligência feminina”. E mais uma vez se explicita a 
sutileza literária do texto. (2000, p.120)

De início, Perrault não se dirigia às crianças, o que efetivamente vem 
a ocorrer-lhe após a terceira reescritura do conto “Pele de Asno”. No 
prefácio, o escritor assinala tal intenção ao equivaler valores dos antigos 
greco-romanos e dos antigos nacionais, preocupando-se em divertir e 
orientar a formação moral das crianças, em particular das meninas. Era 
preciso justificar a importância de seus textos àqueles que continuavam 
presos aos “antigos”:

Houve pessoas capazes de perceber que essas bagatelas 
não são simples bagatelas, mas guardam uma moral útil, 
e que a forma de narração não foi escolhida senão para 
fazer entrar essa moral de maneira mais agradável no 
espírito, e de um modo instrutivo e divertido ao mesmo 
tempo. Isso me basta para não temer ser acusado de 
me divertir com coisas frívolas. (Perrault, Apud COELHO, 
2003, p.77)

Analisando a estrutura dos contos de fadas, com base em Vladimir 
Propp, Nelly Novaes Coelho destaca inicialmente cinco invariantes (2000, 
p.109), introduzindo, posteriormente (2003, p.113), uma anterior às 
demais. São elas: uma situação de crise ou mudança; aspiração (desígnio 
ou obediência); viagem; desafio (ou obstáculo), mediação (auxiliar 
mágico, natural ou sobrenatural) e conquista do objetivo. Em Propp, a 
décima primeira função das personagens é a partida, significando que “O 
herói deixa a casa” (PROPP, 2003, p.80). A viagem – o sair de casa – é 
condição fundamental para que o herói realize seu desígnio. Só partindo 
para o mundo, enfrentando os perigos inerentes à vida, ele pode adquirir 
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autonomia, amadurecer. Há, assim, um deslocamento físico-geográfico e 
um metafórico, psíquico-existencial. A viagem assinala uma transformação 
interna, revestindo-se de valor iniciático – para a personagem e para o 
leitor, também ele viajante: “A viagem exprime um desejo profundo de 
mudança interior, uma necessidade de experiências novas, mais de que 
um deslocamento físico. Segundo Jung, indica uma insatisfação que leva 
à busca e à descoberta de novos horizontes.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
2002, p.952).

Na história de Perrault, como na dos irmãos Grimm, revela-se 
o espaço da floresta como aquele que representa a necessidade de 
ultrapassagem para que se atinja o objetivo: Chapeuzinho Vermelho 
precisa atravessar a floresta para chegar à casa da avó, do outro lado, 
e lhe entregar o alimento preparado pela mãe. Não recebe, porém, 
qualquer advertência sobre o caminho. Bettelheim sugere que tal 
espaço deva ser do conhecimento da criança, razão que justifica não só 
a incumbência materna, como a ausência de avisos.

Antes de penetrar a floresta, Chapeuzinho carece de abandonar 
tanto a figura protetora da mãe, quanto o abrigo que o lar representa. 
Na visão de Gaston Bachelard, a casa representa o espaço pessoal, 
restrito, espécie de verdadeiro cosmos para o ser humano. O autor 
integra, à imagem da casa física, a noção de ser também ela um espaço 
de sonho, de acolhimento, de abrigo às tempestades do céu e da vida. 
Assim, se a “vida começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada 
no regaço da casa” (BACHELARD, 2003, p.26), pode-se afirmar que a 
floresta representa o desafio, o espaço aberto, o convite a penetrar a 
vida através de um espaço não estruturado pelo homem, convite a sair 
de si, a aventurar-se.

Atravessar a floresta é simbolicamente uma viagem iniciática: 
“Para o psicanalista moderno, por sua obscuridade e seu enraizamento 
profundo, a floresta simboliza o inconsciente” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
2002, p.439). A menina carece de aprender a distinguir o bem e o mal, a 
transitar pelos caminhos da vida. Na floresta encontram-se os perigos e a 
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beleza inerentes ao viver: Chapeuzinho conversa com o lobo, que não lhe 
parece assustador, e deleita-se com flores e pássaros, afastando-se da 
estrada e embrenhando-se pelo espaço da natureza. O comportamento 
de Chapeuzinho evidencia a ligação com o princípio do prazer, ao seguir 
pelo caminho mais longo e, consequentemente, distanciar-se da tarefa 
que lhe foi confiada, apesar de saber que a avó, doente, esperava pelo 
alimento restaurador de suas forças. A protagonista precisa amadurecer, 
refletir sobre as próprias escolhas e perceber a sedução existente no 
prazer que a afasta da obrigação a cumprir. Chapeuzinho de Perrault, ao 
morrer devorada pelo lobo no final da história, não efetiva uma trajetória 
de crescimento pessoal, assinalando apenas uma aprendizagem para 
aquele que lê, por meio de texto e moral admonitórios. Chapeuzinho 
opta pelo caminho que deseja seguir, à custa de pagar o preço de suas 
escolhas, ainda que a conduzam a ser engolida pelo lobo – morta, 
portanto, em seu ingênuo desconhecimento dos perigos que cercam a 
vida. Para a psicóloga junguiana e escritora Clarissa Pinkola Estés, “O 
que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de 
querer que tudo seja só lindo, tudo isso morre” (1999, p.178), advertindo 
para o fato de que

Todas as criaturas precisam aprender que existem 
predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será 
incapaz de se movimentar com segurança dentro de 
sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o 
predador significa tornar-se um animal maduro pouco 
vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. 
(1999, p.65)

Algumas viagens, portanto, estruturam-se no conto. Há uma viagem 
física – de deslocamento –, que proporciona o encontro com o outro, o 
lobo predador, que ataca o feminino fragilizado física e emocionalmente: 
a menina ingênua, imatura, e a avó debilitada, os extremos da vida, 
infância e velhice. Seria necessário à personagem adquirir o discernimento 
entre o bem e o mal para que pudesse sair vitoriosa, travessia iniciática 
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em diferentes sentidos, mas principalmente de amadurecimento pelos 
meandros da escuridão, da morte, a maior angústia do ser humano, o que 
ocorre no conto dos Grimm: “As estórias ‘fora de perigo’ não mencionam 
nem a morte nem o envelhecimento, os limites de nossa existência, nem o 
desejo pela vida eterna. O conto de fadas, em contraste, confronta a criança 
honestamente com os predicamentos humanos básicos.” (BETTELHEIM, 
1980, p.5). Nesse aspecto, Umberto Eco afiança, com relação à literatura 
sem destinatários: “Creio que esta educação ao Fado e à morte é uma das 
funções principais da literatura. Talvez existam outras, mas não me vêm à 
mente agora.” (ECO, 2003, p.21).

Tal como Psique, Chapeuzinho Vermelho precisa passar tanto 
pela vivência do vale florido (a floresta), momento em que se encontra 
completamente despreocupada das exigências da própria vida – e dos 
deveres a serem cumpridos –, quanto penetrar o Hades, a terra dos 
mortos. A protagonista encontra o lobo, que não significa parceria frente às 
dificuldades, representando antes os próprios obstáculos à sobrevivência: 
ou é devorada passivamente, permanecendo na ingenuidade castradora, 
ou, como ocorre na versão dos Grimm, aprende a devorar o inimigo. 
Robert Darnton assinala a pouca tolerância dos franceses com relação 
aos idiotas ou à estupidez sob qualquer forma, “porque a ingenuidade, 
num mundo de vigaristas, é um convite ao desastre” (1986, p.81). A 
Chapeuzinho das versões camponesas ora sucumbe, ora logra o próprio 
lobo por iniciativa própria. A de Perrault morre porque não apreendeu a 
sagacidade necessária à vida em um mundo hostil e predatório:

Chapeuzinho Vermelho é amada universalmente 
porque, embora virtuosa, sofre a tentação; e porque 
sua sorte nos diz que confiar nas boas intenções 
de todos, que nos parecem tão bons, na realidade 
deixa-nos sujeitos a armadilhas. Se não houvesse 
algo em nós que aprecia o lobo mau, ele não teria 
poder sobre nós. [...] Por mais atraente que seja a 
ingenuidade, é perigoso permanecer ingênuo toda a 
vida” (BETTELHEIM, 1980, p.208-209)
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“Chapeuzinho Vermelho” é um convite, portanto, à reflexão, ao 
amadurecimento. Talvez possa parecer “confortável” assumir uma posição 
regredida à imaturidade, delegando a outrem decisões e argúcia na 
condução da própria vida; são condições, porém, em que se abre mão da 
conquista da própria soberania e sageza, advindo, real ou metaforicamente, 
a morte. Viver implica realizar aprendizagens, como saber atravessar as 
florestas sem se deixar ludibriar pelos lobos do caminho.
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“Chapeuzinho Vermelho”: perspectivas críticas
Glauce Viviane Rocha

Os contos de fadas mantêm-se ao longo dos tempos provavelmente 
por abordarem temas complexos, como ciúme, orgulho, arrogância, 
inveja. Os pequenos leitores recebem esses textos não apenas de maneira 
lúdica, como também mais acessível ao seu entendimento, por meio de 
símbolos e metáforas contidas nessas narrativas: “A literatura infantil é, 
antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade 
que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra.” (COELHO, 
2000, p.27).

Um exemplo desse fenômeno pode ser constatado na narrativa 
“Chapeuzinho Vermelho”, história que já conta, desde a sua primeira 
publicação até os dias atuais, com centenas de adaptações e versões, 
transpondo o viés literário e estendendo-se a outras formas de manifestações 
artísticas (cinema, teatro, pinturas, peças publicitárias etc.).

“Chapeuzinho Vermelho”, em sua primeira publicação, surge, a 
princípio, em meio a um cenário burguês, em uma corte com interesses 
refinados, preocupada em manter tradições, costumes e, acima de tudo, 
zelar pela reputação das moças em seus nobres clãs. Assim, Charles Perrault 
(1628-1703), poeta e intelectual francês, publica Contos da Mamãe Gansa 
(Les Contes la Mêre l’Oyre) em 1967, obra assinada, curiosamente, por P. 
Darmancour, filho do autor, como se este fosse o autor do livro. Dentre as 
oito narrativas presentes na edição, encontra-se “Le Petit Chaperon Rouge”, 
no original, em francês, escrita para entreter e aprazer a corte de Luís XIV e 
que viria a ser uma das mais conhecidas obras da literatura mundial.
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Compilada a partir do folclore popular e oriunda das antigas contações 
orais, a história do poeta francês ainda preserva o tom violento, apesar 
de extirpar elementos grotescos dos contos tradicionais difundidos pelos 
camponeses, nos quais, em algumas versões, a protagonista chega a comer 
os restos de carne e bebe o sangue de sua avó (TATAR, 2004). O trágico final 
reservado à personagem principal não seria por acaso: “o texto de Perrault 
tem um caráter de fábula moral, ensina que quem transgride as regras se 
expõe ao perigo, é punido e fim de história (CORSO; CORSO, 2006, p.51). 
Perrault ressalta em sua narrativa que “sobretudo as mocinhas/ Lindas, 
elegantes e finas/ Não devem a qualquer um escutar./ E se o fazem, não é 
surpresa/ Que do lobo virem o jantar.” (TATAR, 2004, p.338).

A preocupação de Perrault, em incluir no desfecho da história uma moral 
explícita, tornou-se ponto central das discussões acerca das interpretações 
contidas na história de Chapeuzinho. Mais do que isso, e pela perspectiva 
psicanalítica, a temática sexual é tida, por muitos, como o foco principal de 
sua narrativa. Em seu livro A psicanálise dos contos de fadas (2002), Bruno 
Bettelheim aponta que a narrativa do escritor francês acaba por perder 
muito de seu atrativo porque fica óbvio, no texto, que o lobo não é um animal 
ávido, mas uma metáfora, deixando muito pouco à imaginação do ouvinte, 
possibilitando, assim, perceber seu claro teor admonitório. Ressalta ainda 
que, quando Chapeuzinho Vermelho se despe e entra na cama com o lobo 
e este lhe diz que os braços fortes são para abraçá-la melhor, novamente 
não sobra nada para a pressuposição dos leitores. Bettelheim segue ainda 
afirmando que a ameaça de ser devorada é o tema central da narrativa 
“Chapeuzinho Vermelho”, o que lhe atribuiria, deste modo, se tratar de uma 
obra literária de caráter exclusivamente sexual.

Partindo da mesma premissa, Erich Fromm, psicanalista e estudioso 
do conto de Perrault, decodifica linguagens simbólicas de cunho sexual: 
“O ‘chapeuzinho de veludo vermelho’ é um símbolo da menstruação. 
A menina de cujas aventuras nos falam tornou-se adulta e vê-se agora 
defrontada com o problema do sexo” (1980, p.175). Essa visão, defendida 
ainda por outros pesquisadores e estudiosos da literatura, é refutada pelo 
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historiador e escritor Robert Darnton (1988). Segundo o historiador, Fromm 
teria interpretado erroneamente o conto como um enigma referente ao 
inconsciente coletivo da sociedade primitiva, afirmando que a história 
de Chapeuzinho se baseia na confrontação de uma adolescente com a 
sexualidade adulta. Em O grande massacre de gatos (1988), o escritor, 
que faz um panorama de outros clássicos da literatura, se atém ao texto 
original de Perrault e questiona, refutando, algumas das interpretações 
decorrentes dessa temática defendida por vários psicanalistas.

Apoiando-se em fatos históricos, Darnton aborda questões culturais 
para melhor entender e interpretar o repertório de acontecimentos 
relatados em “Chapeuzinho Vermelho”. De acordo com o autor, o 
contexto social no qual viviam os camponeses, na época em que se supõe 
ter surgido a grande maioria dessas histórias, era de total escassez de 
alimentos. A miséria, a fome e a luta pela sobrevivência eram o enredo 
real desses povos:

Grandes massas humanas viviam num estado de 
subnutrição crônica, subsistindo, sobretudo, numa papa 
feita de pão e água, eventualmente tendo misturadas 
algumas verduras de cultivo doméstico. Comiam carne 
apenas umas poucas vezes por ano, em dias de festa ou 
depois do abate do outono (1988, p.40)

Daí, compreende-se melhor o apelo recorrente em algumas narrativas 
(“João e Maria”, dos irmãos Grimm, “O Pequeno Polegar”, de Perrault) ao 
ato de comer. Em uma abordagem mais ampla, a pesquisadora Marilena 
Chauí ressalta o aspecto antitético em relação à sexualidade contida nos 
contos de fadas:

Do ponto de vista da repressão sexual, os contos são 
interessantes porque são ambíguos. Por um lado, 
possuem um aspecto lúdico e libertador de deixarem 
vir à tona desejos, fantasias, manifestações da 
sexualidade infantil, oferecendo à criança recursos para 
lidar com eles no imaginário; por outro lado, possuem 
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um aspecto pedagógico que reforçam os padrões da 
repressão sexual vigente, uma vez que orientam a 
criança para desejos apresentados como permitidos 
ou lícitos, narram as punições a que estão sujeitos os 
transgressores e prescrevem o momento em que a 
sexualidade deve ser aceita, qual sua forma correta ou 
normal. (1984, p.32)

Outro aspecto também contestado por Darnton recai sobre a 
aparente negligência materna presente em “Chapeuzinho Vermelho”, já 
que a personagem de Perrault não recebe nenhum aviso de precaução 
antes de sua partida rumo à floresta: “ninguém pensava nelas [as 
crianças da época] como criaturas inocentes, nem na própria infância 
como uma fase diferente na vida, claramente distinta da adolescência, 
da juventude e da fase adulta” (1988, p.47). Muito criticada por alguns, 
a personagem da mãe de Chapeuzinho estaria apenas retratando o que 
seria historicamente o seu papel no contexto e na mentalidade daquela 
época, como complementa Darnton:

Os camponeses, no início da França moderna, habitavam 
um mundo de madrastas e órfãos, de labuta inexorável 
e interminável, e de emoções brutais, tanto aparentes 
como reprimidas. A condição humana mudou tanto, 
desde então, que mal podemos imaginar como era, para 
pessoas com vidas realmente desagradáveis, grosseiras 
e curtas. (1988, p.47)

A floresta, na história “Chapeuzinho Vermelho”, de Charles Perrault, 
apesar de ser não ser descrita como um cenário de perigos, fornece-
nos inferências – como o próprio lobo – de que se tratava de um 
ambiente arriscado. O pesquisador russo Vladimir Propp salienta que “a 
floresta nunca é descrita com detalhes. Ela é densa, escura, misteriosa, 
um pouco convencional, não totalmente verossímil” (2002, p.55). O 
escritor também assinala que a floresta é tida como um palco de ritos 
de iniciação, ou, ainda, representa um obstáculo. Nesse sentido, Diana 
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e Mário Corso asseguram que, independentemente da variedade de 
histórias em torno dessa narrativa, todas “mantêm o essencial, por 
isso são reconhecidas, afinal o que faz um conto são os elementos em 
jogo, não necessariamente os seus desfechos. O conto da Chapeuzinho 
contém um drama sobre a perda da inocência, e isso está preservado 
em todas as versões.” (2006, p.53).

Outro elemento da cena, o lobo é por vezes diminuído em sua 
ferocidade: “O lobo não é um bicho tão grande e raramente ataca o 
homem, então por que ele foi escolhido para esse papel desabonador?”, 
questionam Diana e Mário Corso (2006, p.59), encontrando, como 
resposta, o fato de o cão e o lobo poderem representar, metaforicamente, 
o perigo associado ao amor incestuoso ou à possibilidade de sedução 
nas relações com pessoas adultas. O lobo, porém, é um animal perigoso, 
cuja ferocidade mede-se por sua necessidade de alimento. Maria Tatar 
(2004, p.23) faz menção ao medo de lobos e lobisomens na Alemanha 
do século XVII, pouco depois da Guerra dos Trinta Anos, considerando o 
conto “Chapeuzinho Vermelho” uma forma de advertir as crianças para o 
perigo na floresta. A psicóloga junguiana Marie-Louise Von Franz destaca 
o aspecto mítico-simbólico do lobo, associado a aspectos negativos, como 
a morte, e positivos, como a tomada de consciência – que certamente 
advém do enfrentamento dos perigos:

Na mitologia nórdica o lobo, como o corvo, é um dos 
animais de Wotan. Ele também é um companheiro no 
campo de batalha, pois naqueles tempos, aonde quer 
que fosse, um exército era seguido pelos corvos no céu e 
pelos lobos nas florestas. Eles representavam a ameaça 
obscura da morte que acompanhava os exércitos no 
passado. Provavelmente devido a seu parentesco com 
o cão e a ligação deste ao homem, o lobo carrega não 
apenas a projeção de animal sombrio e ameaçador, mas 
também de uma incrível inteligência natural. Mais uma 
vez na mitologia grega, o lobo pertence a Apolo, o deus 
do sol, o princípio da consciência. (1985, p.275)
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Apesar de toda a dureza e dos percalços da vida retratados nos contos 
de fadas, a experiência obtida por seu intermédio tem caráter benéfico 
no desenvolvimento da criança leitora/ouvinte, já que é possível explorar 
questões fundamentais e temáticas universais. A esse respeito, outra 
psicóloga junguiana, a escritora Clarissa Pinkola Estés, aponta que:

É claro que se deve contar aos filhos tanto histórias 
feias quanto bonitas. Toda criança deve receber o 
mapa e o treinamento para penetrar as florestas 
claras e sombrias do mundo. Omitir que há violências, 
más opções e grandes paixões que subjugam a mente, 
e não ensinar à criança como proteger sua alma, a 
enfraquece. (2005, p.25)

É inegável a importância literária e histórica de “Chapeuzinho 
Vermelho”, publicada há quase quatro séculos por Charles Perrault, ainda 
que a transição feita a partir da oralidade das primeiras contações às 
compilações escritas tenha sido adequada e modificada para atender aos 
padrões e gostos dos leitores. Sua trajetória literária, repleta de adaptações 
e releituras, mostra-nos a multiplicidade de enredos decorrentes de sua 
primeira impressão.

De todas as pistas deixadas por Perrault, uma das mais assertivas 
é a de que a história da menina Chapeuzinho Vermelho nos traça 
paralelos com as consequências dos atos que escolhemos e das veredas 
que percorremos, das florestas que atravessamos e dos lobos que 
encontramos pelo nosso caminho. Por isso, é (quase) certo afirmar que 
Chapeuzinho e sua capinha vermelha ainda reinará pelo imaginário dos 
leitores, crianças e adultos, fazendo-nos viajar por meio do encanto e da 
magia dos contos infantis.
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“Chapeuzinho Vermelho”: diferentes olhares
Elen Pereira de Lima

Felipe Ribeiro Campos
Juliane França Rodrigues dos Santos

as imagens de um livro criam a memória 
visual das crianças, a leitura harmoniosa 
e participativa da palavra e da ilustração 
amplia o significado e o alcance lúdico e 

simbólico de um livro. 

Rui de Oliveira

A ilustração é um outro modo de contar histórias que, em livros 
ilustrados, acompanha o texto verbal. A boa ilustração é aquela que vai 
além das informações colocadas em palavras, ampliando, assim, o mundo 
onde se passa a narrativa ao adicionar novas informações e significados, 
então, há de se ter cuidado e olhar atento para apreciar e entender todo 
o trabalho por trás de uma imagem:

As imagens, cujo alcance é sem dúvida universal, não 
exigem menos do ato de leitura. Nisso talvez resida um 
mal-entendido crucial. Considerada adequada aos não-
alfabetizados – a quem esses livros são destinados em 
particular –, é raro que a leitura de imagens resulte de 
um aprendizado, uma vez que ela irá paulatinamente 
desaparecer da nossa trajetória de leitores. Ora, assim 
como o texto, a imagem requer atenção, conhecimento 
de seus respectivos códigos e uma verdadeira 
interpretação. (LINDEN, 2011, p.8)
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Universal também é o fascínio que os contos de fadas suscitam 
em diferentes gerações de leitores, especialmente por se tratar de um 
mundo onde o impossível se torna realidade e eventos fantásticos nos 
fazem refletir sobre questões complexas da vida. Além disso, os contos se 
mantêm vivos pelas diversas visões de talentosos artistas que emprestam 
delicadeza e magia às narrativas, ainda que também se apropriem do 
peso do horror e da violência de algumas histórias, quando necessário, 
transmitindo essas sensações em diferentes suportes e linguagens, em 
que se destaca a imagem não-verbal. Nelly Novaes Coelho entende 
que a ilustração em livros para crianças “estimula a atenção visual e o 
desenvolvimento da capacidade de percepção” e “facilita a comunicação 
entre a situação proposta pela narrativa” (2009, p.197).

Levando em consideração que livros ilustrados podem ser lidos por 
leitores de todas as idades, da criança até o adulto, tem-se a compreensão 
de que as imagens não podem ser apenas itens decorativos e, mesmo 
que as obras fossem apenas para pequenos leitores, seria obrigatória a 
qualidade por se tratar de um público extremamente exigente. Em contos 
de fadas, narrativas que estão no imaginário de adultos e crianças e são 
constantemente objetos de pesquisa e releituras produzidas pelo cinema 
e outras mídias, abre-se o leque de interpretações. Dependendo da 
época em que a ilustração é produzida, ela evidencia o estilo do artista 
e o contexto ideológico em que é criada, deixando cada imagem com 
características próprias.

Gustave Doré é autor de uma quantidade realmente grandiosa de 
gravuras e pinturas, e muito do reconhecimento artístico vem por meio 
de suas ilustrações para a Bíblia e também para A divina comédia, de 
Dante Aliguieri. O artista nasceu em Estrasburgo, França, em 1832, e 
faleceu em Paris, no ano de 1883. Desde cedo, demonstrou pendores 
para as artes visuais. Maria Tatar nos informa que, a partir dos quatro 
anos, Doré era frequentemente visto com lápis na mão, desenhando, a 
que acrescenta:
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Nunca focalizando interiores domésticos, Doré cria um 
mundo do que um crítico chamou “atalhos tortuosos, 
desfiladeiros abismais, vastos castelos varridos por 
correntes de ar, antros cobertos de teias de aranha, 
piqueniques de simples camponeses à volta da fogueira”. 
Sua arte não é a da sala de estar, com todos os seus 
detalhes aconchegantes, mas a das torres góticas e das 
perspectivas românticas. (TATAR, 2004, p.364)

Doré nos entrega um lobo realista, criatura não humanizada, 
conservando assim a figura animalesca, representação máxima dos perigos 
da floresta. Nas ilustrações, as hachuras e os tons de cinza transmitem a 
atmosfera pesada da floresta e dão conta de diferentes texturas do pelo 
do lobo, da roupa de cama, da cortina e dos cabelos levemente ondulados 
da personagem infantil. Chapeuzinho Vermelho, na imagem em que 
aparece na cama com o lobo disfarçado de vovó, representa a inocência 
e a delicadeza. A ilustração nos mostra uma menina pequena, expressão 
ingênua, olhos arregalados de surpresa e espanto, tímida, com o braço em 
frente ao corpo puxando a coberta para se proteger ou se esconder do 
lobo, que tenta enganar a personagem.

Destacamos ainda a ilustração do lobo com o chapéu da avó: o 
efeito cômico acontece porque rimos do que não deveríamos, já que a 
protagonista corre perigo de morte. Antes disso, na ilustração em que 
o lobo está prestes a devorar a avó, vemos a senhora acordada, óculos 
caídos, assombro em seu rosto ao perceber o animal com as patas em 
seu colchão. Sobre a protagonista, o casal de psicanalistas Diana e Mário 
Corso afirmam:

Não é difícil perceber que Chapeuzinho está cativada 
por algo que não compreende, mas sente. Nesse 
sentido, são muito ilustrativas as gravuras clássicas de 
Gustave Doré que retratam o primeiro encontro da 
menina com o lobo na floresta e os dois deitados lado 
a lado na cama. Em ambos desenhos, Chapeuzinho olha 
para o lobo fixamente, entre intrigada e hipnotizada. Há 
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uma mútua sedução implícita. O que seduz e fascina a 
menina não é certamente a beleza do lobo, de quem não 
podemos afirmar que seja um galã, são suas segundas 
intenções. Afinal, o predador podia ter devorado sua 
tenra presa num canto qualquer da floresta. Distraída 
colhendo flores e correndo atrás de borboletas, era 
fácil de ser emboscada, mesmo assim ele a atraiu para 
a cama, para lá lhe passar sua conversa mole antes de 
devorá-la. (CORSO; CORSO, 2005, p.55)

Figura 1: PERRAULT, Charles (1867). Les contes de Perrault. Paris: J. Hetzel. 
In http://lescontesdefees.free.fr/imageshd/galerie_des_gravures_dehd.html
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Figura 2: PERRAULT, Charles (1867). Les contes de Perrault. Paris: J. Hetzel. 
In http://lescontesdefees.free.fr/imageshd/galerie_des_gravures_dehd.html

Figura 3: PERRAULT, Charles (1867). Les contes de Perrault. Paris: J. Hetzel. 
In http://lescontesdefees.free.fr/imageshd/galerie_des_gravures_dehd.html
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A pintura, óleo sobre a tela, de John Everett Millais (Fig.4), parece 
revelar, a princípio, um retrato de Chapeuzinho Vermelho. Ao olharmos mais 
atentamente, podemos notar pinceladas na tela. Analisando minuciosamente, 
é perceptível que Chapeuzinho não carrega em sua cesta um bolo e um pote 
de manteiga para sua avó doente, mas, sim, verduras, semelhante a couve e 
uma flor roxa que escapa por entre as hortaliças. Um aspecto importante a 
ser ressaltado na leitura que aqui se faz da imagem é sobre a manta usada por 
Chapeuzinho, em vez da tradicional capa ou capuz, realçando-se que Perrault é 
“o primeiro a mencionar o capuz vermelho” (DARNTON, 1986, p.31). A manta 
vermelha recobre a cabeça e os ombros da menina, como se a protegesse. A 
cor vermelha, em uma tonalidade escura, possui uma paleta de cores sóbrias, 
assim como toda a imagem. Na percepção do artista, Chapeuzinho Vermelho é 
retratada como uma menina e sua expressão não revela o que possivelmente 
ela está sentindo: no rosto não há um sorriso ou um franzir de sobrancelhas 
que pudessem evidenciar felicidade ou tristeza, antes parece denunciar 
tranquilidade diante da incumbência dada por sua mãe.

Figura 4: Red Riding Hood (1864), óleo sobre tela. Pintura da filha do artista, Effie, como 
Chapeuzinho Vermelho. 

In https://commons.wikimedia.org/wiki/file:john_everett_millais_red_riding_hood.jpg 
[Domínio Público]
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A imagem de Chapeuzinho Vermelho, na tela de Millais, remete 
ao momento anterior à saída de casa e ida até à de sua avó doente, que 
fica no meio da floresta. Como a menina está de perfil no retrato, pode-
se considerar que o registro foi feito no momento em que ela, já vestida 
e com a cesta no braço, se dirigia à porta, o que se comprova pelo olhar 
do artista: o ponto de vista atenta para a menina de perfil e, ao fundo, é 
possível ver uma parede marrom em cores mescladas entre o verde e preto, 
com a predominância do marrom, além das divisões que apresenta, sendo 
a parede constituída de madeiras velhas. O fundo, próximo à menina como 
se fosse uma passagem; a personagem feminina de perfil; a ondulação da 
manta e a perspectiva do artista são elementos que, juntos, conferem certo 
dinamismo à cena.

A imagem aqui analisada não é uma ilustração de Chapeuzinho, mas 
uma pintura a óleo, sobre uma tela, da filha de John Evererett Millais como 
Chapeuzinho Vermelho. A partir dessa pintura, propôs-se uma análise da 
cena que ela poderia representar, tendo em vista o conto, na versão de 
Perrault. O artista, nascido em Southampton em 1829 e falecido em Londres, 
1896, foi um importante pintor e ilustrador inglês, um dos responsáveis 
pela fundação da Irmandade Pré-Rafaelita, espécie de confraria medieval 
dedicada especialmente à pintura, cujo propósito foi reagir à arte acadêmica 
inglesa, pautada nos modelos clássicos da época do Renascimento.

A próxima ilustração em que nosso olhar se deteve pertence a Paul 
Vincent Woodroffe, ilustrador britânico e artista de vitrais nascido em 1875, 
em Madras, atual Chennai, na Índia, e falecido em 1954, Eastbourne, Inglaterra. 
Entre seus trabalhos incluem-se ilustrações da Bíblia, de obras de Shakespeare, 
livros infantis. A imagem escolhida representa (Fig.5) a cena do conto em que 
Chapeuzinho chega à casa de sua avó doente e encontra o lobo deitado na 
cama, vestido como a velha senhora. As cores utilizadas na ilustração são 
sóbrias, no entanto, é visível como a capa de Chapeuzinho Vermelho é de um 
vermelho vivo e brilhante. Há uma luz que entra pela janela da casa da avó e 
ilumina alguns pontos, tanto do lobo, quanto do cenário, como um pedaço da 
cortina do dossel da cama, a saia da cama e a parede próxima à janela.
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Figura 5: STEEDMAN, Amy (s/d). Nursery tales. Paul Woodroffe (Ilust.). London: TC & EC Jack. 
In http://www.surlalunefairytales.com/illustrations/ridinghood/woodroffered.html

Chapeuzinho, nessa ilustração, é retratada como uma jovem e não 
como uma menina, como acontece na maioria dos trabalhos baseados 
no conto. Sua postura e expressão revelam, ao se deparar com a “avó” 
deitada na cama, surpresa por encontrar uma figura tão diferente da 
imagem avoenga de que ela deveria se lembrar. A personagem evidencia 
ainda, pela posição do dedo indicativo perto dos lábios, estar pensativa ou 
mesmo preocupada. Ela carrega em sua mão algo de difícil identificação. 
O lobo caracterizado como avó está escondido embaixo das cobertas, na 
tentativa de não ser desmascarado. Ambos, por estarem um de frente 
para o outro, configuram uma oposição entre enganador e enganado, o 
que é enfatizado pela postura de cada um na ilustração.
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Arthur Rackman nasceu em Londres, em 1867, e faleceu em Surrey, em 
1939, sendo considerado um eminente artista inglês, ilustrador de livros. 
Segundo Maria Tatar, em 1900, o artista foi convidado a ilustrar seu primeiro 
livro para crianças, Os contos de fadas dos Irmãos Grimm, “pelo qual sentiu 
‘mais afeição’ do que pelos outros trabalhos.” (2004, p.368). Ainda de 
acordo com a estudiosa citada, Rackham tornou-se conhecido pela “criação 
de um mundo misterioso e fantástico, cheio de gnomos, ninfas, gigantes, 
elfos, serpentes marinhas e paisagens intrincadas de galhos nodosos, ondas 
espumosas, vinhas sinuosas e árvores antropomorfas.” (2004, p.369).

Figura 6: GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm (1909). The Fairy Tales of the Brothers Grimm. 
Mrs. Edgar lucas (Trad.). Arthur Rackham (Ilust.). London: Constable & Company Ltd. In 
https://commons.wikimedia.org/wiki/file:arthur_rackham_little_red_riding_hood.jpg 

[Domínio Público]
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Arthur Rackham também apresenta em sua ilustração (Fig.6) cena 
semelhante à de Paul Woodroffe, em que Chapeuzinho Vermelho, uma 
jovem, chega à casa de sua avó e se depara com o lobo tentando se passar 
pela velha senhora. As cores da ilustração são escuras e com tonalidades 
fortes. Chapeuzinho, ao abrir a cortina do dossel, espanta-se, reação notada 
pelos olhos arregalados da menina, com uma expressão que demonstra 
surpresa. O lobo está em oposição a Chapeuzinho, sua expressão é 
assustadora para uma doce senhora adoentada. Diferente de Woodroffe, 
nessa ilustração o lobo não está escondido, mas aparece bem exposto e 
assustador, em posição mais alta que a jovem, demonstrando superioridade. 
É importante ressaltar que “O cenário cria a atmosfera dramática através 
do ângulo em que a cena está sendo vista.” (OLIVEIRA, 2008a, p.53-54), 
neste caso, temos uma Chapeuzinho em movimento, curvada, abrindo com 
uma mão a cortina, enquanto a outra está escondida na capa, ainda que 
se possa ver a alça da cesta que trouxera para a avó. O lobo, em posição 
mais elevada, definido por traços escuros e de boca aberta, protegido (e 
camuflado) no interior do dossel, é um elemento que causa medo.

Rackham ilustra outra cena do conto (Fig.7): o momento em que 
Chapeuzinho está indo em direção à casa de sua avó pela floresta e 
encontra-se com o lobo no meio do caminho. O cenário não é acolhedor, 
mas não chega a ser hostil, antes um espaço árido, caracterizado por 
uma floresta desértica em que as árvores quase não têm folhas. É um 
cenário que não reflete vida, um pouco assustador pelo tamanho imenso 
das árvores quando comparadas aos personagens, tão pequenos. Nesse 
ambiente acontece o encontro entre Chapeuzinho Vermelho e o lobo. A 
menina, com sua capa vermelha típica e a cesta de mantimentos para 
sua avó, posiciona a cesta atrás de si e parece estar falando com o lobo. 
A representação do animal não é humanizada, ele está com os pelos 
eriçados, mostrando uma caracterização um tanto assustadora.
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Figura 7: GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm (1909). The Fairy Tales of the Brothers Grimm. 
Mrs. Edgar Lucas (Trad.). Arthur Rackham (Ilust.). London: Constable & Company Ltd. In 

http://www.surlalunefairytales.com/illustrations/ridinghood/rackhamred1.html

Dentre os inúmeros trabalhos que existem de “Chapeuzinho 
Vermelho”, compostos de ilustrações, pinturas, adaptações etc, criados 
pelos olhos e mãos de diversos artistas, alguns já analisados nesse 
trabalho, é imprescindível mencionar as contribuições de um autor 
brasileiro: Rui de Oliveira, escritor e ilustrador nascido em 1951, no Rio 
de Janeiro, cujas obras já receberam o Prêmio Jabuti de Ilustrações por 
quatro vezes, além de outros prêmios. Com mais de 100 livros ilustrados, 
o autor, que é professor aposentado da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), continua seu trabalho atualmente, tendo lançado notáveis 
livros e projetos pessoais no último ano.
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Dono de um trabalho artístico marcante, Rui de Oliveira apresenta 
uma arte que sugere mais que condiciona, fixando-se, assim, no imaginário 
do leitor. O autor, que utiliza “métodos de abordagem” diferentes para 
cada obra que ilustra, afirma: “procuro, sempre que possível, criar 
portas – verdadeiras passagens secretas para que as pessoas tenham as 
suas próprias e particulares visões” (OLIVEIRA, s/d). Ele tem a intenção, 
portanto, de que o leitor construa a própria leitura a partir de sua 
sensibilidade, experiências prévias e visão de mundo, de modo que a 
conclusão de uma ilustração não seja um fim, mas um começo – o começo 
de uma existência de constantes (re)significações.

Em seu livro de imagens Chapeuzinho Vermelho e outros contos por 
imagem, publicado em 2002 pela Companhia das Letrinhas – ganhador do 
Prêmio Jabuti de ilustração (2003) e Prêmio Luis Jardim/FNLIJ (2003) –, o 
autor ilustra três contos de Charles Perrault: “Barba Azul”, “João e Maria” 
e “Chapeuzinho Vermelho”, sendo este último o que abordaremos aqui. 
Considerando que a literatura de uma época diz muito sobre a sociedade 
na qual nasce, e que “O texto é a origem de tudo. É impossível ilustrar sem 
gostar de literatura. É impossível ilustrar sem gostar de ler” (OLIVEIRA, 
2008a, p.149). O trabalho artístico de Rui de Oliveira, nesse livro, leva em 
conta o imaginário social do momento de produção de Perrault, ao buscar 
representar a narrativa em sua “brutalidade” original, desconsiderando 
quaisquer suavizações posteriores. Para o historiador Robert Darnton, “os 
contos populares são documentos históricos” (1986, p.26), cujo contexto, de 
certa forma, o artista tenta captar, ressalvando-se que o trabalho final reflete 
o processo autoral criador, transformador do real. Darnton analisa a dureza 
da vida nas narrativas de Perrault, que retratam não apenas a época vivida 
pelo escritor francês, nos tempos do Antigo Regime, reinado de Luís XIV, mas 
a origem de contos que sobreviveram pela oralidade e vêm de tempos mais 
remotos: “Longe de ocultar sua mensagem com símbolos, os contadores de 
histórias do século XVIII, na França, retratavam um mundo de brutalidade 
nua e crua.” (1986, p. 29), um cenário de fome e subnutrição, trabalho árduo, 
pobreza, morte precoce. Como nos diz o próprio Rui de Oliveira,
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procurei aproximar o meu trabalho de representações 
do medievo em obras de pintores como Pieter Brueghel 
(c.1525-69), Hieronymus Bosh (c.1450-1516), e, 
finalmente, do gravador Jacques Callot (1592/3-1635), 
que, como poucos, expressou o mundo de misticismo, 
de guerras e soturnez medieval num estilo grotesco 
e bizarro. Tecnicamente, para individualizar as três 
histórias, utilizei, em cada conto de fadas, grafites e 
lápis crayon, de diferentes maciez. (OLIVEIRA, 2011 – 
grifos nossos)

O conto “Chapeuzinho Vermelho”, portanto, revela-nos uma composição 
singular e rica, começando pelo frontispício (Fig. 8), cujo lettering (desenho das 
letras) é desenhado pelo próprio Rui, formando, juntamente aos arabescos 
que emolduram a página, um início de história instigante:

Figura 8: Frontispício do conto “Chapeuzinho Vermelho”. 
In http://ruideoliveira.com.br/br/books/chapeuzinho-vermelho/
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Dentre as criações de Rui de Oliveira para este conto, selecionamos 
duas imagens muito representativas do “encantamento” – apropriando-
nos de palavras do próprio Rui: “o primeiro elo que desperta nosso olhar 
e transfere a ilustração para a nossa memória é um sentimento vago, 
impreciso, que podemos chamar de encantamento, uma qualidade que tem 
a imagem de nos apaziguar, mesmo que nos inquiete” (2008a, p.36).

Na primeira (Fig.9), temos o tão famoso encontro de Chapeuzinho 
com o Lobo, momento motor de todo o desenrolar narrativo, em 
que se nota uma floresta muito densa e intrincada em torno das 
personagens. Para o psicanalista moderno, “por sua obscuridade e 
seu enraizamento profundo, a floresta simboliza o inconsciente. Os 
terrores da floresta, tal como os terrores pânicos, seriam inspirados, 
segundo Jung, pelo medo das revelações do inconsciente” (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2002, p.439), ou seja, naquele espaço Chapeuzinho 
conhece o perigo, o mistério, a sedução, sem, entretanto, saber disso. 
Depois de enumerar as dificuldades dos camponeses do Antigo Regime, 
centradas principalmente na luta pela sobrevivência cotidiana, Robert 
Darnton assegura que “Apesar dos toques de fantasia, portanto, os 
contos permanecem enraizados no mundo real. [...] por um lado, a casa 
e a aldeia; por outro, a estrada aberta. A oposição entre a aldeia e a 
estrada percorre os contos” (1986, p.54), tal como acontecia nas vidas 
dos camponeses na França do século XVIII. A estrada era o espaço a 
que eles recorriam quando a vida na aldeia tornava a sobrevivência 
impossível, estrada que leva ao inimaginável, à realidade fria e cruel: 
“a vida na estrada significava passar o tempo recolhendo restos de 
comida.” (DARNTON, 1986, p.44). O perigo ronda em todos os espaços: 
“lobos ainda vagueavam pelas terras ermas que separavam as aldeias” 
(DARNTON, 1986, p.57).

Pode-se destacar, ainda, na ilustração de Rui de Oliveira, a figura do 
Lobo mais humanizada, de pé, com mãos em vez de patas, olhando na 
direção de Chapeuzinho, com um corpo forte, contrastando com seu rosto 
declaradamente animalesco. Chapeuzinho, em oposição, aparece com um 
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semblante calmo e inocente, olhando de soslaio para o lobo e observando 
sua postura convidativa, que se exemplifica pela mão em riste.

Figura 9: Chapeuzinho Vermelho encontra o Lobo.
In http://ruideoliveira.com.br/br/books/chapeuzinho-vermelho/

Por fim, consideramos de grande valia apresentar a segunda imagem 
(Fig. 10), visto que a investigação de cada aspecto da personagem do lobo, 
grande vilão desta narrativa, pode nos dizer mais sobre a sua formação. 
Em seu trabalho de composição, Rui de Oliveira considera cada detalhe da 
estrutura da personagem, por meio, inclusive, do estudo da anatomia da 
cabeça, visto que “o rosto na imagem narrativa — quer seja no cinema, 
pintura ou ilustração — é uma legenda. Ele é um relato, uma hagiografia 
laica. A face é um elo fundamental na imagem que conta histórias” 
(OLIVEIRA, 2016). Em vista disso, Rui de Oliveira afirma que:

O movimento do pulso, dos dedos, dos ossos e dos e 
músculos da mão encerra todos os simbolismos que 
queremos passar num personagem. Existem, em minha 
opinião, dois polos, duas polaridades expressivas: os 
olhos, a abstração, e as mãos, a concreção dos desejos. Em 
suas polaridades, eles trabalham de forma convergente e 
divergente. (OLIVEIRA, 2016 – grifos do original)
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Figura 10: Detalhes do lobo. 
In http://ruideoliveira.com.br/br/books/chapeuzinho-vermelho/

Essa imagem traduz o diálogo de Chapeuzinho com o lobo, que ela 
pensa ser a avó. O estranhamento da menina diante de determinadas 
partes do corpo, ligadas aos órgãos dos sentidos, está aqui ilustrado nos 
flashes que Rui de Oliveira apresenta, acentuando um ritmo próprio, 
cujo sentido pode ser percebido “na concepção de montagem geral, 
na justaposição de elementos antagônicos” (2008a, p.58). Para melhor 
compreensão, transcrevemos o diálogo entre Chapeuzinho e o lobo: 

– Vovó, para que essas mãos tão grandes e peludas?

– Para te acariciar melhor, minha netinha.
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– Vovó para que esse nariz tão grande?

– Para sentir melhor o seu perfume, minha netinha.

Vovó, para que esses olhos tão grandes?

– Para te ver melhor, minha netinha,

– Vovó, para que essa boca tão grande?

– É para te comer! – gritou o lobo, e avançou sobre 
Chapeuzinho Vermelho e a devorou.
(Perrault, Apud OLIVEIRA, 2009, p.33)

A ilustração, composta de cinco partes, evidencia os elementos 
principais do diálogo, apresentados na sequência narrativa do conto. 
O primeiro plano focaliza não a pata do lobo, mas sua mão peluda, 
contrastando com os dedinhos do pé de Chapeuzinho. As mãos do lobo 
expõem certa brutalidade, com ossos proeminentes e disformes, traços 
duros, linhas escuras. Os dedos do pé esquerdo de Chapeuzinho, nesta 
mesma imagem, um detalhe no canto superior à esquerda, aparecem em 
contorno branco, sem preenchimento, e estabelecem um contraste com 
a mão direita do lobo, no que diz respeito à noção de sombreamento, 
luz e tamanho. Nas duas ilustrações seguintes à esquerda, ocupando o 
mesmo espaço da primeira, o foco centraliza-se nos olhos do lobo, olhos 
que carregam mistérios, ora semicerrados e ferinos, oblíquos, indiciando, 
neste caso, malícia, ora arregalados e amedrontadores, como se fossem 
engolir sua interlocutora. Na leitura de cima para baixo, da esquerda 
para a direita, a próxima imagem, em close, é o focinho do lobo que 
traduz a pergunta e o espanto da menina diante de nariz tão grande. 
Por último, a boca, tal qual uma caverna escancarada, cercada de dentes 
pontiagudos, habitada por uma língua salivando ante o saboroso petisco 
que Chapeuzinho significa para ele.

Enquanto o lobo representa o animal, em sua ferocidade destrutiva, 
retratado na história por meio de imagens escurecidas pelo sombreamento, 
Chapeuzinho é trabalhada, pelo artista, com uma aparência clara, cujo 
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rosto e mãos (observada na figura 9) trazem uma delicadeza muito 
expressiva nos traços, característica da menina ingênua e inofensiva.

Nesta breve análise de algumas das muitas versões que o conto 
“Chapeuzinho Vermelho” assumiu, por meio da arte, desde a sua 
publicação, não objetivamos esgotar as possibilidades interpretativas – 
pelo contrário, as leituras que aqui se fazem são pequenas gotas d’água de 
um mar de perspectivas possíveis. Rui de Oliveira afirma que “as imagens 
estão muito além de suas representações, de seus processos narrativos 
e descritivos – elas são dotadas de vida e inteligência próprias” (2008b, 
p.27), reafirmando a existência de ressignificações que uma imagem tem, 
sempre renascendo por meio uma nova apreciação, um novo ponto de 
vista, um novo olhar.
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Por que literatura na sala de aula?

A sala de aula é muitas vezes o primeiro ambiente em que a criança 
entra em contato com a literatura, senão o único. Além de objeto do 
aprendizado da leitura e da escrita, a literatura infantil permite múltiplas 
aplicações que podem enriquecer o ambiente escolar, suscitando ao 
leitor em formação um posicionamento de reflexão em relação ao mundo 
em que vive. Tal processo pode ser apreendido através de uma leitura 
prazerosa e instigante, viabilizado pelo agente de formação, o educador.

A literatura viabiliza ao leitor a experiência de ser exposto a novas 
vivências que possibilitam aprofundar sua humanidade, levando a um 
processo de educação emocional, afetiva e intuitiva. A literatura contribui 
para essa aprendizagem, facultando a seu leitor viver vidas alheias 
ao experimentar dramas e situações que envolvem personagens em 
uma intriga, às vezes exercendo a empatia e a alteridade por meio do 
exercício da leitura ficcional: “A literatura desenvolve em nós a quota de 
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos 
para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 2011, p.182). Ao 
mergulhar no texto literário, o leitor tem a oportunidade de exercitar 
novos olhares, descobrir outras perspectivas, podendo modificar sua 
própria identidade a partir do alargamento consciencial. O texto literário 
permite uma multiplicidade de análises e interpretações, de acordo com a 
vivência de mundo do leitor.

As atividades com a literatura infantil em sala de aula são um exercício de 
hermenêutica, à medida que levam o leitor a refletir sobre significações que 
emergem do texto, não se restringindo apenas à compreensão do sentido 
linear. Para a pesquisadora Regina Zilberman, “Preservar as relações entre 
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a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de aula, decorre de ambas 
compartilharem um aspecto em comum: a natureza formativa.” (2017, p.25).

Nem tudo que se escreve para criança, porém, é literatura, pois há 
publicações que apenas cumprem a função de livro, produto destinado 
ao público infantil e juvenil cujo compromisso é pautado por exigências 
exteriores, como o mercado editorial e escolar, o vínculo com a transmissão 
de valores e conhecimentos, a necessidade de entretenimento do 
livro-brinquedo para a criança. Como escreveu Bartolomeu Campos de 
Queirós, “Há livro que ‘ensina’, ou melhor, determina a sina do sujeito. 
Há livro que concorre para o sujeito reinventar o seu destino.” (2005, 
p.171). A literatura amplia a consciência de mundo do leitor porque não 
lhe oferece respostas prontas; a linguagem metafórica, plurissignificativa, 
característica da literatura, promove a reflexão e o estranhamento, 
desalojando o leitor de paradigmas consolidados. Como afirmou Cecília 
Meireles, “A Literatura não é, como tantos supõem, um passatempo. É 
uma nutrição.” (1979, p.32) e acrescentamos que, se o alimento nutre o 
corpo, a literatura nutre a alma.

Por que contos de fadas na sala de aula? 

Num momento em que o maravilhoso parece ameaçar a racionalidade 
e o estabelecido, com suas fadas, bruxas, ogros, dragões e outras figuras, 
tanto benéficas quanto maléficas, abolir a leitura de contos de fadas 
significa corroborar a censura do “sim”, ainda que hoje já percebamos a 
ditadura do “não”, impondo restrições e leituras unívocas que rapidamente 
se espalham, qual uma epidemia, pelas redes sociais:

num regime democrático as tentativas de silenciar o 
outro geralmente se apresentam de maneira camuflada 
e sutil, e necessitamos estar muito atentos. Esta censura 
do SIM não proíbe, mas impõe um único tipo de cultura, 
geralmente a cultura de massa, que tem por objetivo 
apenas multiplicar o consumo – e geralmente atinge sua 
meta. Assim se nega espaço à literatura e às obras que 
levem à reflexão. (MACHADO, 2001, p.87)



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

79

É por meio do conto de fadas que o leitor se depara com questões 
formadoras do caráter humano. Ao pedir que lhe contem a mesma 
história inúmeras vezes, a criança está em processo de auto análise, 
avaliando fatos e possibilidades, testando soluções, saídas, formulando 
formas de lidar com aquelas situações na vida real. Não estamos livres de 
fatalidades, dificuldades, não podemos viver em uma bolha nem colocar 
nossas crianças em uma. O conto de fadas é um meio muito mais seguro 
de se aprender sobre questões difíceis da vida humana, para quando o 
leitor for lidar com elas na vida real.

Os contos de fadas são analisados hoje sob a luz de diversas áreas 
do conhecimento, como a psicanálise, a psicologia analítica, a história e 
a filosofia, o que nos permite ter uma ampla visão de sua importância e 
recepção em uma série de momentos históricos e entre públicos diversos. 
Graças a esses estudos, sabemos hoje que “os textos da tradição oral da 
Idade Média operavam sobre os ouvintes de modo similar ao que atuam 
sobre nossas crianças, embora não tivessem notícia do inconsciente 
freudiano.” (YUNES; PONDÉ, 1988, p.71). O conto de fadas se renova a 
cada geração, sem perder sua principal essência, a de envolver o leitor em 
questões universais, pertinentes a toda a humanidade.

Há muito que o psicanalista Bruno Bettelheim atentou para o fato de 
os contos de fadas permitirem à criança elaborar seus medos internos. 
Vindos de épocas muito remotas, viajando pela oralidade, essas narrativas 
abordam questões que continuam sendo essenciais na vivência humana, 
como inveja, rivalidade fraterna, ciúme, egoísmo, abandono, rejeição, 
fome, exploração infantil etc. Bettelheim destaca como os contos ajudam 
as crianças a superarem essas e outras problemáticas:

Esta é exatamente a mensagem que os contos de fada 
transmitem à criança de forma múltipla: que uma luta 
contra as dificuldades graves na vida é inevitável, é 
parte intrínseca da existência humana – mas que se a 
pessoa não se intimida mas se defronta de modo firme 
com as opressões inesperadas e muitas vezes injustas, 
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ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá 
vitoriosa. (1980, p.14)

O psiquiatra Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, 
esclarece que “Nos mitos e contos de fada, como no sonho, a alma fala de 
si mesma e os arquétipos se revelam em sua combinação natural, como 
‘formação, transformação, eterna recriação do sentido eterno’” (2007, 
p.214). A psiquiatra brasileira junguiana, Nise da Silveira, ao tratar dos 
contos de fadas em sua obra Jung, vida e obra, ratifica a visão de seu 
mestre e assevera que:

Os contos de fadas, do mesmo modo que os sonhos, 
são representações de acontecimentos psíquicos. Mas 
enquanto os sonhos apresentam-se sobrecarregados de 
fatos de natureza pessoal, os contos de fadas encenam 
os dramas da alma com materiais pertencentes em 
comum a todos os homens. (1976, p.119)

Citando Jung, a estudiosa acrescenta ainda: “Mitos e contos de 
fadas dão expressão a processos inconscientes e sua narração provoca 
revitalização desses processos, restabelecendo assim a conexão entre 
consciente e inconsciente.” (Jung, Apud SILVEIRA, 1976, p.17).

Quanto ao importante papel que o conto de fadas tem a cumprir no 
mundo da Educação, a pesquisadora Nelly Novaes Coelho ressalta que 
tais textos são “autênticas fontes de conhecimento do homem e de seu 
lugar no mundo” (2003, p.17). Para ela, o ser humano se desenvolve 
de maneira integral por meio de uma consciência cultural e coletiva. A 
literatura é a manifestação de arte mais importante para divulgar esses 
valores culturais que regem uma civilização.

o mundo dos contos de fadas ou da literatura maravilhosa 
dos mitos, arquétipos e símbolos, [...] surgindo na 
origem dos tempos, transformou em linguagem as ‘mil 
faces’ da Aventura Humana e a eternizou no tempo. 
Aí está o valor substancial da Literatura como criação: 
sua matéria-prima é a existência humana e o seu meio 
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transmissor é a palavra, a linguagem – exatamente 
o meio do qual tudo no mundo necessita para ser 
nomeado e existir verdadeiramente para todos os 
homens. (COELHO, 2003, p.121-122)

Poderíamos continuar apresentando muitos outros pesquisadores 
que assinalam a importância desse tipo de texto, autores oriundos de 
diferentes esferas do conhecimento, mas não é esse o objetivo desta 
sessão. Prossigamos, pois, passemos às características que definem os 
contos de fadas como um gênero textual.

A expressão “conto de fadas” caracteriza um tipo de narrativa 
com especificidades próprias, via de regra regidas pela presença do 
maravilhoso: emergem, nos contos, eventos e seres sobrenaturais 
distantes da realidade extratextual cotidiana, fora de toda atualidade, 
cuja presença não causa estranhamento. Fadas, ogros, dragões, objetos 
mágicos, ações que ferem a lógica do mundo comum, animais que falam, 
metamorfoses e encantamentos fazem parte desse cenário caracterizado 
pelo maravilhoso.

Resumindo as características do conto de fadas, destacam-se alguns 
pontos:

a) narrativas originalmente recolhidas da oralidade, presumindo certa 
antiguidade e o anonimato oral da fonte primeira;

b) presença do maravilhoso, o que implica a aceitação tácita de 
fenômenos naturais envolvendo diferentes aspectos narrativos, como, 
na esteira do historiador Jacques Le Goff (2010, p.27-30), personagens 
sobrenaturais caracterizados, geralmente, por seres humanos e 
antropomórficos, animais “reais” (um lobo que fala) ou imaginários 
(dragões, unicórnios); ações ligadas a eventos também sobrenaturais, 
destacando-se a metamorfose; espaços impregnados de magia, em que 
são constantes florestas encantadas, castelos e casas mal-assombradas; 
o tempo mítico expresso por sua antiguidade e indeterminação, presente 
em muitas narrativas pelo “Era uma vez...”.
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c) estrutura mais ou menos linear do enredo;

d) repetição de episódios em uma narrativa, o que é bastante 
recorrente nos contos da tradição;

e) o (quase sempre) desenlace feliz da história, ao lado de uma 
relação nem sempre lógica entre os acontecimentos e o desfecho às vezes 
abrupto;

f) fórmulas de início (geralmente os verbos ser ou haver, empregados 
no pretérito imperfeito) e de encerramento (desfecho decorrente da 
própria história, como casaram-se e viveram felizes para sempre, ou 
exibindo um acréscimo em que geralmente o narrador intervém, como no 
conto “A Princesa de Bambuluá”, de Câmara Cascudo: “Eu estava lá e vi 
tudo e trouxe um boião de doce mas na ladeira do Escorrega escorreguei, 
caí e quebrou-se tudo...” (2004, p.39).

g) distinção, nem sempre clara, entre o bem e o mal, o que relativiza 
as concepções morais atribuídas de forma tão determinante à constituição 
dos contos da tradição.

Feito esse preâmbulo, atentamos para o fato de que, como 
evidenciou o pesquisador Roland Barthes, a literatura assume muitos 
saberes. Em um mesmo texto literário, podemos nos deparar com 
elementos constituintes do saber histórico, social, botânico, matemático, 
enfim, uma multiplicidade de saberes que já permeia naturalmente o 
ambiente escolar. E, dessa forma, “a literatura faz girar os saberes, não 
fixa, não fetichiza nenhum deles: ela lhes dá um lugar indireto, e esse 
indireto é precioso.” (BARTHES, 2002, p.18). Sendo assim, consideramos 
que a escola é um espaço de elencar novas ideias por excelência, é nela 
que o aluno toma conhecimento do mundo em que vive, exercitando 
caminhos, entre erros e acertos, que virão a formar sua personalidade, 
e o próprio caráter; é por meio da fantasia que a criança vivencia todas 
as possíveis versões de soluções para sua própria realidade e, com isso, 
consegue inferir valores e tornar-se um ser dotado de decisões próprias. 
Sendo assim, qualquer atividade em sala de aula exige um planejamento 
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em que o professor pense ações a serem desenvolvidas antes, durante 
e após a atividade foco.

Para despertar, nos alunos, o interesse pela leitura de uma narrativa, 
qualquer que seja, é importante que o professor “cuide da história”, o 
que implica selecionar e preparar o texto, verificando sua adequação 
(temática, linguística) à turma e às políticas educacionais da escola, 
bem como despertar a curiosidade dos alunos, criando suspense sobre 
a história a ser trabalhada. A literatura infantil se utiliza de elementos 
lúdicos para que o pequeno leitor reflita sobre as mais diversas questões 
e consiga interpretar melhor o mundo que o rodeia. Esses elementos 
constituem excelente matéria prima a ser usada em sala de aula para 
envolver os alunos com o tema tratado na história em questão. Tais ações 
não são garantia de sucesso, mas a ausência de um bom planejamento 
conduz, mais facilmente, à frustração. Alguns professores preparam 
ainda uma ambiência adequada à história, (des)organizando o espaço 
físico convencional com elementos que provocam o “entrando no clima”, 
quer seja a floresta de Chapeuzinho Vermelho ou do Pequeno Polegar, o 
castelo da Bela Adormecida, ou mesmo o gabinete secreto de Barba Azul, 
que parece pertencer a um filme de terror.

O desenvolvimento da atividade propriamente dita deve significar 
uma aventura pelo mundo da ficção, uma viagem de descoberta por meio 
da leitura oral ou silenciosa, de perguntas instigantes que auxiliem o 
aluno na construção dos sentidos propiciados pelo texto. Aqui se interpõe 
uma questão que perpassa as discussões entre literatura e o ensino e diz 
respeito à função do professor em relação ao texto literário: ensinar ou 
mediar a leitura? O professor e pesquisador Rildo Cosson, após analisar 
uma ação e outra, oferece-nos uma visão aglutinadora do que há de 
melhor em cada posição, enfatizando que

não se pode negar ao professor o lugar de conhecimento, 
planejamento e execução do ensinar que é próprio de 
sua atuação. Assim como que não se pode advogar um 
ensino que ignore a condição de sujeito do aluno e o 
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processo de interação que é o ensinar e o aprender na 
sala de aula. (2015, p.269)

Após a leitura, abre-se o espaço ao leitor interagir racional e 
emocionalmente com a história lida: avaliar o que mais gostou, modificar 
o enredo ou personagens, propor novos finais, criar diálogos, dramatizar 
partes da obra ou toda ela, construir maquetes e cenário, desenvolver 
relatos orais ou fixados em mural (como forma de propaganda), comparar 
com filmes, buscar hipertextos na internet...

Destacamos aqui as sugestões do professor e pesquisador José 
Nicolau Gregorin Filho, no livro Literatura infantil: múltiplas linguagens 
na formação dos leitores, especialmente no capítulo dedicado à sala de 
aula, cuja viagem guiada pelo docente deve ter, como ponto de partida 
e de chegada, “o universo da literatura” (2009, p.78). Dentre as variadas 
sugestões de atividades elencadas por Gregorin Filho, há:

1. Quebra-cabeça: as peças são partes da estrutura textual da 
narrativa, cabendo ao aluno recompor o texto original – ou, quem sabe, 
criar um novo texto com algumas partes;

2. Oficinas de arte, dramatização e expressão corporal, envolvendo 
um trabalho multidisciplinar; 

3. Literatura na rede: tem por objetivo estimular o acesso a páginas 
de bons escritores cujas obras já se encontram na internet;

4. A hora da novela: leitura de um livro em capítulos ao longo da 
semana;

5. Propaganda de livro: oferece à criança um momento de se expressar 
livremente sobre a obra que leu.

A obra Gramática da fantasia, do escritor Gianni Rodari, é um convite 
a acionar a criatividade, oferecendo múltiplas possibilidades de trabalho 
com os contos de fadas e com produção de textos em sala de aula. A título 
de exemplificação, destacamos:
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1. Errando as histórias:

– Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho 
Amarelo.

– Não, Vermelho!

– Ah, sim. Vermelho. Então o seu pai a chamou e ...

– Não, não foi o seu pai, foi a sua mãe.” (1982, p.51)

A narrativa de Gianni Rodari, Uma história atrapalhada, exemplifica 
a estratégia do erro criativo: “Com nuanças de muito humor, o avô conta 
a história de Chapeuzinho, mas erra a cor do chapéu, o animal, o objetivo 
de a menina sair de casa, sendo corrigido pela neta; ao final, revela-se o 
móvel dessa atitude.” (MICHELLI, 2017, p.4963).

2. Introdução de um elemento novo em uma série que sugere uma 
história já conhecida: menina, bosque, flores, lobo, avó, helicóptero. Para 
Rodari, “os professores, ou outros autores do experimento, medem com 
este jogo-exercício a capacidade das crianças de reagir a um elemento 
novo”. (1982, p.53).

3. Fábulas ao contrário: Rodari propõe uma “reviravolta do tema 
fabulístico”: “Chapeuzinho Vermelho é má e o lobo é bom.” (1982, p.55); 
“Cinderela é tão ruim que leva sua paciente madrasta ao desespero, além 
de roubar os noivos de suas filhas...” (1982, p.55). Em A outra história 
de Chapeuzinho Vermelho, de Jean-Claude R. Alphen, a personagem lê a 
história de Chapeuzinho para o lobo, que não gosta do final, rechaçando 
a ideia de devorar vovozinhas e acreditando num final feliz para todos; o 
mesmo ocorre em Chapeuzinho e o Lobo-guará, de Angelo Machado, em 
que o lobo é vegetariano, incapaz de fazer maldades. 

4. O que acontece depois: sugere a proposta de continuar a história, 
com base no conhecimento de personagens e trama principal. O fantástico 
mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, apresenta Branca de Neve e 
Cinderela, entre outras princesas, completando bodas de prata. 
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5. Salada de histórias: “Chapeuzinho Vermelho encontra o pequeno 
Polegar e seus irmãos no bosque; suas aventuras se misturam” (1982, p.58). 
Na obra Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, as personagens do 
Sítio promovem uma festa cujos convidados, dentre outros, são Cinderela, 
Branca de Neve, Pequeno Polegar, Capinha Vermelha, Gato de Botas.

6. Histórias em “chave obrigatória”: introdução de uma chave – 
como tempo e/ou espaço –, obrigando a modular a história antiga com 
a inserção das mudanças sugeridas, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho 
no Rio de Janeiro, ano de 2050.

O livro Nove Chapeuzinhos, de Flavio de Souza, 
representa cabalmente a estratégia de Rodari, 
ambientando os contos em espaços e tempos que 
se desdobram desde o período Cretáceo, em que 
Chapeuzinho é um dinossauro, passando por lugares 
como Índia, Grécia, Inglaterra, Brasil (Minas Gerais), ao 
longo de vários momentos históricos da humanidade, 
até chegar ao ano de 3006, em pleno espaço sideral. 
(MICHELLI, 2017, p.4966)

7. Histórias para rir: inserção de uma personagem banal em um 
contexto extraordinário ou, ao contrário, uma personagem extraordinária 
em um contexto banal; histórias criadas a partir do aproveitamento de um 
erro ou de metáforas de linguagem (como vemos no início de O menino 
maluquinho, de Ziraldo).

Como podemos ver, de acordo com as atividades aqui elencadas, o que 
não faltam são sugestões de especialistas para que o processo de leitura em 
sala de aula se torne eficaz e prazeroso. Cabe ao educador buscar os meios 
que mais se adaptam à sua turma e à proposta pedagógica da escola.

Concluímos que a literatura infantil tem um caráter formador, tanto 
no que diz respeito ao alargamento de horizontes do indivíduo, como no 
desenvolvimento de uma criticidade do leitor, o que ultrapassa o viés 
meramente pedagógico, doutrinário e aponta para a “aquisição de uma 
consciência de significação” (ESTÉS, 2005, p.17). Por essa perspectiva, “A 
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literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno 
de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da 
palavra” (COELHO, 2000, p.27). Esses elementos fazem da literatura 
infantil o cenário ideal para que a criança espelhe nela seus sonhos e 
dúvidas de infância e para que, pouco a pouco, construa em si mesma as 
bases sólidas de um indivíduo crítico. Assim, como destacou Rildo Cosson, 
é por meio da literatura que descobrimos a forma de nos expressar para o 
mundo. Isso se dá porque “no exercício da literatura, podemos ser outros, 
podemos viver como os outros, podemos romper os limites do tempo 
e do espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos” 
(2018, p.17).

Finalizamos com um fragmento de Ana Maria Machado:

Todo cidadão tem o direito de ter acesso à literatura 
e de descobrir como partilhar de uma herança 
humana comum. Prazer de ler não significa apenas 
achar uma história divertida ou seguir as peripécias 
de um enredo empolgante e fácil – além dos prazeres 
sensoriais que compartimos com outras espécies, 
existe um prazer puramente humano, o de pensar, de 
decifrar, argumentar, raciocinar, contestar, enfim: unir 
e confrontar ideias diversas. E a literatura é uma das 
melhores maneiras de nos encaminhar a esse território 
de requintados prazeres. Uma democracia não é digna 
desse nome se não conseguir proporcionar a todos o 
acesso à leitura de literatura. (2001, p.123)
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In https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
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Frontispício da edição original (1697) 
In https://www.martesdecuento.com/los-autores/pulgarcito/

Antoine Clouzier 
In https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
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Página de frontispício desenhada por Gustave Doré (1862 – 1.ed.) 
In https://archive.org/details/fairyrealm00hoodrich [Domínio público] 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=524213
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No século XVII a literatura infantil ocidental tomou a forma escrita 
por meio de Charles Perrault, escritor francês nascido em 12 de janeiro de 
1828, em Paris, vindo a falecer na mesma cidade, em 16 de maio de 1703. 
Ele é reverenciado como um dos primeiros escritores dos contos de fadas.

Perrault escreveu, inicialmente, contos em verso, reunidos na 
publicação de 1695, com prefácio assinado pelo próprio autor: “A Paciência 
de Grisélidis” (ou “Griselda”), “Pele de Asno” e “Os Desejos Ridículos”. As 
narrativas em prosa vieram à luz, em 1697, na obra intitulada Histórias ou 
contos dos tempos passados, com moralidade (Histoires ou contes du temps 
passe, avec les moralités). Da obra, fazem parte narrativas que hoje, mais 
do que integrar o cânone, pertencem à humanidade: “A Bela Adormecida 
do Bosque”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Barba Azul”, “O Mestre Gato” (ou 
“O Gato de Botas”), “As Fadas”, “Cinderela” (ou “A Gata Borralheira”), 
“Riquet, o Topetudo” (ou “Henrique do Topete”) e “O Pequeno Polegar”.

O subtítulo Contos da Mamãe Gansa (Contes de Ma Mère l’Oye) sugere 
a Mamãe Gansa, personagem existente em antigos contos populares, 
narrando histórias para seus filhotes. A imagem que se vê na gravura do 
frontispício, porém, é a de uma senhora tecendo frente à lareira com três 
crianças ao redor, evidenciando a associação do ato de contar histórias 
tanto à figura feminina e suas funções (fiar), quanto à lareira, local 
propício à atividade por ser o mais aquecido da casa, tal como em tempos 
outros a narração de histórias acontecia ao redor da fogueira, contadas 
para adultos e crianças: na Europa, os contos de fadas “costumavam ser a 
forma principal de entretenimento para as populações agrícolas na época 
do inverno”, tornando-se “uma espécie de ocupação espiritual essencial” 
(VON FRANZ, 1990, p.120). O frontispício da edição de 1862, ilustrado 
por Gustave Doré, apresenta a imagem de uma senhora idosa lendo o 
livro para crianças a seu redor, evidenciando que a narração de histórias 
é substituída pela leitura.

Histórias até então mantidas pela transmissão oral foram registradas 
por Perrault no contato com contadores advindos das classes populares: 
“sua principal fonte, provavelmente, era a babá do filho”, ainda que retocasse 
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as histórias para atender “ao gosto dos sofisticados frequentadores dos 
salões” parisienses (DARNTON, 1986, p.24). Inquestionável é o valor 
artístico desse poeta da burguesia francesa do século XVII, articulando 
jogos de linguagem, construídos por meio da fantasia e do maravilhoso 
e de um narrador interveniente, por vezes irônico. Ao registro, por 
escrito, das histórias ouvidas, provavelmente desde a infância, seguiu-se 
a artesania literária do escritor, numa obra inicialmente atribuída a Pierre 
Darmancour, filho caçula de Perrault.

Em 1695, um manuscrito luxuosamente encadernado, com apenas 
cinco dos contos que compuseram a publicação de 1697, foi dedicado 
à sobrinha do rei Luís XIV, o “Rei Sol”, dedicatória assinada por Pierre 
Darmancour, com então dezessete anos. Cria-se certa polêmica, não 
totalmente esclarecida, quanto à autoria da obra: se por um lado os 
contemporâneos de Perrault viram a maestria do acadêmico e escritor 
nos contos, a crítica atual abre espaço para o reconhecimento de uma 
possível parceria entre pai e filho, posição defendida por Marc Soriano em 
denso estudo sobre a obra.

Charles Perrault ganhou notoriedade no meio literário da corte 
francesa de Luís XIV, momento em que se consagravam os romances 
conhecidos como “preciosos”, lidos nas reuniões promovidas pelas 
“preciosas”, que Perrault frequentava, a despeito da crítica a elas dirigidas 
por outros intelectuais da época. As preciosas eram grandes damas cultas 
que propiciavam, em seus salões, discussões acerca da literatura e dos 
direitos femininos. Os “caudalosos romances preciosos” caracterizavam-
se pela “aventura sentimental” e pelo “heroísmo da paixão” (COELHO, 
1991, p.106), tendo como eixo o amor e a mulher, produção literária que 
“estava mais perto da ‘desordem’ do pensamento popular do que da 
‘ordem’ clássica” (COELHO, 1991, p.87).

Homem da corte, considerado um genuíno burguês parisiense, 
intelectual ativo e poeta da Academia Francesa, Perrault participou da 
Querela dos Antigos e Modernos, assumindo a posição de moderno, o 
que significou rejeitar os modelos clássicos da Antiguidade greco-romana, 
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valorizar a ciência e a razão, defender a cultura francesa e o maravilhoso 
cristão em substituição à mitologia pagã. A publicação dos contos, oriundos 
da oralidade, evidencia a ligação do escritor com a posição ideológica por 
ele defendida na Querela, valorizando e registrando, para todo o sempre, 
narrativas de origem popular.

Pela escrita de Charles Perrault, foram legadas, à posteridade, 
histórias que ainda hoje são lidas, narradas, filmadas, ilustradas em 
quadrinhos ou apenas em imagens, especialmente recriadas por meio de 
novas leituras e apropriações, também em variados suportes. São histórias 
que passeiam pela nossa memória e imaginação, herança cultural de toda 
a humanidade. Histórias que consagraram o gênero contos de fadas e 
ainda hoje transcendem tempos e espaços habitando corações de todas 
as idades.
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