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RESUMO – O presente trabalho é resultado parcial das atividades desenvolvidas junto ao projeto de 
extensão intitulado Ficção histórica e didatismo. As atividades desenvolvidas contemplaram as 
relações entre Literatura e a história com o intuito de levar os alunos e professores a ampliarem seus 
conhecimentos e refletirem sobre a origem e o desenvolvimento da ficção histórica enquanto gênero 
de fronteira, bem como sobre o caráter didático desse tipo de construção literária. Partindo disso, 
abordamos a seguinte questão “A transfiguração em Chapeuzinho Amarelo”. As histórias com o 
decorrer dos anos são contadas e recontadas sofrendo algumas alterações. O objetivo é analisar 
duas obras: chapeuzinho vermelho, do escritor francês Charles Perrault (1628/1703) e  Chapeuzinho 
Amarelo (1979/1997), de Chico Buarque, identificando suas diferenças e semelhanças. A partir dai 
observamos em ‘’Chapeuzinho Amarelo uma transfiguração do enredo de Perrault, pois se utiliza dos 
mesmos personagens e motivação, porém apresenta desfecho contrário ao trágico e violento de 
Chapeuzinho vermelho; a linguagem poética e as ilustrações de Ziraldo dão nova intensidade à 
narrativa sem eliminar a trajetória histórica do texto de Perrault. Trata-se também da relação de 
intertextualidade com um texto e outro. Chico Buarque enriquece a história com imagens e símbolos 
voltados a atrair e incentivar o publico infantil, ao mesmo tempo que retoma a importância e o valor 
estético e histórico da literatura infantil com origem na tradição oral.   
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Introdução 
 
A partir dessa proposta no projeto de extensão, buscamos trabalhar a questão da 

intertextualidade, que surge em chapeuzinho amarelo diante do clássico, chapeuzinho vermelho. 
Uma literatura voltada ao publico infantil, com a proposta de identificar diferenças e semelhanças 
presentes nas duas obras. CULLER, 1999, ressalta que “Uma obra existe em meio a outros textos, 
através de suas relações com eles.” É basicamente essa transfiguração de uma historia para a outra, 
onde os personagens são os mesmos, porem o desfecho é o contrário. É importante que o aluno-
leitor, identifique essa mudança, pois isso fará que ele observe de outra maneira a narrativa. Em 
Chapeuzinho vermelho, um grande clássico da literatura infantil, a protagonista percorre um caminho 
diferente da chapeuzinho amarelo, de Chico Buarque, no final. O que pode proporcionar uma nova 
visão de mundo ao educando, através da leitura comparada. 

Segundo Ítalo Calvino, o “clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos; 

às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos (ou acreditávamos saber), mas 
desconhecíamos que ele o dissera primeiro (ou que de algum modo se liga a ele de maneira 
particular)”. ( CALVINO, pg.12). Assim, a leitura de Chapeuzinho vermelho pelos alunos das séries 
iniciais do ensino básico poderá sempre suscitar novas relações e reflexões, assim como suscita há 
muito tempo, em tantos escritores, a motivação e o desejo de reler, reescrever a obra, revisitando e 
atualizando sua linguagem, seu discurso e seu percurso histórico.  

Chico Buarque enriquece a história com imagens e símbolos voltados a atrair e incentivar o 
público infantil. Para o ensino da literatura, principalmente para o público infantil, é extremamente 
importante histórias que motivem a leitura literária, que tragam consigo imagens para que o leitor 
navegue nesse mundo, a partir dai, essa leitura pode ser vista como motivadora ao aluno. Ele 
conhece a história clássica e se depara com outra história que proporciona outros caminhos de 
textualidade e reflexão. Daí a importância do professor como guia e como leitor que proporciona ao 
leitor mirim relacionar o antigo e o novo, o clássico e o contemporâneo, em obras literárias que 
guardam e refletem a humanidade em tempos, culturas e sociedades diversas. Chapeuzinhos e 
Lobos, assim como mocinhos e bandidos, sempre existirão, mas os caminhos para vencer o medo e 
enfrentar as adversidades da vida figuram-se diversos nestes dois mundos literários, de Perrault e de 
Buarque de Holanda, esteticamente encantadores. 

 
Objetivos 

 
O objetivo geral que rege este trabalho é orientar professores e alunos sobre os cuidados 

que se deve ter ao adotar a ficção histórica como apresentação ou com curriculares nos estudos da 
literatura. Visando oportunizar ao estudante voluntário a adequação da teoria que se estuda em sala 
de aula como base para a prática.  

Além disso, objetiva-se aduzir a importância das narrativas ficcionais que se utilizam da 
matéria histórica ou historiográfica, sendo uma fonte de complementação de conteúdos, 
principalmente no ensino fundamental e médio. Essa questão surge devido à falta de conhecimentos 
a respeito de tendências da produção ficcional contemporânea, o que faz com que a exploração do 
caráter didático deste tipo de produção se dê de modo equivocado, ignorando por vezes a 
possibilidade do prazer estético, objetivo implícito a toda arte literária deixando de avaliar, questionar, 
refletir sobre as informações construídas pelo romance histórico mais recente. 

  
 

Metodologia 
 
O trabalho se desenvolveu a partir de discussões sobre textos teóricos e críticos a respeito 

do processo de formação do leitor e sobre a importância do ensino de literatura na escola. Além 
disso, foram sugeridas algumas obras da produção literária contemporânea que dialogam ou se 
apropriam de clássicos da literatura. Estas obras literárias, Chapeuzinho Amarelo e O pequeno 
Príncipe, tornaram-se o corpus de investigação sobre a historicidade presente no ato de retomada de 
obras já consagradas pela crítica e pelo público leitor. 

 
 

Resultados 
 
A participação no Ciclo de palestras da Faculdade Secal, em outubro de 2012, foi um 

momento de transmissão das reflexões e discussões realizadas pelo grupo. Foi também significativo 
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levar aos alunos e professores da Secal a proposta do projeto e a reflexão a respeito da ficção 
histórica contemporânea e a importância dela no processo de formação do leitor, de sua visão crítica 
sobre a leitura e sobre a literatura, sem deixar de proporcionar prazer estético ao leitor. 

As discussões realizadas tornaram possível ainda a participação da aluna Pâmela Cristina 
Túlio no VI Seminário de Estudos Linguísticos e Literários da Fafipar, em Paranaguá/PR, ocorrido de 
17 a 21 de setembro de 2012. O trabalho apresentado foi “Coleções Vagalume: uma contribuição 
para as atividades de leitura e formação do leitor” e teve publicação do resumo. Além disso, a 
Professora coordenadora do projeto apresentou no mesmo evento o trabalho “A Ficção Histórica e o 
cânone revisitado”, que recebeu aceite para publicação em anais do evento. 

 
 

Conclusões 
 
O projeto “Ficção Histórica e Didatismo” passa ainda por dificuldades em relação à sua 

expansão. Levar o projeto às escolas e trazer professores do ensino fundamental e médio da rede 
estadual e/ou municipal é uma tarefa inconclusa e que esperamos, ainda que a partir deste relato, 
realizá-la. Entendemos que mais do que a formação de leitores mirins, um projeto da área de 
literatura que se propõe a trabalhar com obras contemporâneas, deve ter como preocupação 
fundamental a formação de professores leitores e que estejam dispostos a conhecer e desvendar um 
tipo específico de produção literária, a ficção histórica. Talvez esse seja o nosso maior desafio. 
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