
	 	
	
	
	
	

A REESCRITA DOS CONTOS DE PERRAULT NO PERÍODO INICIAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA LITERATURA INFANTOJUVENIL BRASILEIRA 
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Resumo: Neste trabalho, apresento um breve recorte de minha pesquisa de doutorado sobre as 
reescritas brasileiras dos contos de Charles Perrault, publicados em 1697 na obra Histoires ou 
Contes du temps passé avec des Moralités ou Contes da ma Mère l’Oye (Histórias ou Contos do 
tempo antigo com moralidades ou Contos de Mamãe Gansa). A pesquisa busca tecer uma 
perspectiva de caráter historiográfico que compreenda as diferentes formas de apresentação e 
difusão dos célebres contos do autor francês no sistema literário brasileiro.  
 
Palavras-chave: Contos de Perrault; formação da literatura infantojuvenil brasileira; Figueiredo 
Pimentel; Monteiro Lobato. 
 

Introdução  

Recolhidos da tradição oral e elaborados por Charles Perrault como literatura 

escrita, os contos inseridos na obra Histoires ou Contes du temps passé avec des 

Moralités ou Contes da ma Mère l’Oye (Histórias ou Contos do tempo antigo com 

moralidades ou Contos de Mamãe Gansa) possuem uma característica que os diferencia 

de outros contos de fadas: a moralidade em verso, comentário final do autor sobre a 

história contada em prosa. Esse duplo nível de narração constitui-se como marca 

distintiva dos contos de Perrault. Com a enorme popularidade atingida, tanto em sua 

época, a França do século XVII, como posteriormente com sua difusão em outras 

culturas, os contos adquirem um status canônico na literatura infantojuvenil. Entretanto, 

sua sobrevivência na literatura é marcada por certa ambiguidade em relação à questão 

da tradição e da autoria: os contos muitas vezes são apresentados sem sua marca autoral: 

as moralidades, quando estas são consideradas inadequadas ao público alvo. No Brasil, 

as reescritas dos contos de Perrault apresentam diferenças relevantes quanto a esse 

aspecto.  

Na contemporaneidade, diversas novas reescritas dos contos de Perrault, entre 

traduções e adaptações, publicadas nos últimos doze anos (entre 2005 e 2016), 

apresentam o texto integral do autor francês, isto é, os contos em prosa com as 

moralidades em verso. É o que vemos nas reescritas de Katia Canton (DCL, 2005), 

Mário Laranjeira (Iluminuras, 2007), Fernanda Lopes de Almeida (Ática, 2008), Maria 
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Luiza Borges (Zahar, 2010), Ivone Benedetti (L&PM, 2012), Rosa Freire d’Aguiar 

(Companhia das Letrinhas, 2012), Leonardo Fróes (Cosac Naify, 2015) e Eliana Bueno-

Ribeiro (Paulinas, 2016), por exemplo. Essas edições brasileiras recentemente 

publicadas indicam um fenômeno editorial relevante, uma vez que diferenciam-se de 

inúmeras outras reescritas publicadas anteriormente ao longo do século XX e também 

ao final do século XIX no Brasil.  

Em minha pesquisa de doutorado aponto para esses momentos distintos: o atual, 

em que os contos de Perrault são apresentados integralmente em livros voltados para 

crianças, e uma época anterior, em que as propostas de tradução ou adaptação para 

crianças permitiam, e mesmo exigiam, maiores alterações no texto. É o que ocorre no 

período inicial de desenvolvimento da literatura infantojuvenil brasileira, em fins do 

século XIX e início do século XX, quando Figueiredo Pimentel e Monteiro Lobato, 

respectivamente, publicam suas reescritas de contos de Perrault e de outros autores. As 

obras Contos da Carochinha de Pimentel e Contos de Perrault de Lobato foram 

publicadas inicialmente pelas editoras Quaresma (1894/1896/1911) e Companhia 

Editora Nacional (1934) e, já no século XXI, receberam novas edições pelas editoras 

Villa Rica (2006) e Companhia Editora Nacional (2007), tornando-se portanto 

acessíveis ao público leitor brasileiro contemporâneo. Essas duas reescritas surgem com 

propostas distintas, ambas entretanto suprimindo as moralidades. Neste trabalho, irei 

comentar as propostas de Pimentel e Lobato; antes, porém, apresento algumas 

considerações relevantes para a pesquisa.  

 

A reescrita como literatura  

Na literatura, as obras consideradas clássicas fazem parte de um imaginário 

coletivo que atravessa gerações, e sua permanência no cânone literário torna-se possível 

pelas diversas releituras ou reescritas feitas ao longo do tempo. Essas releituras, 

entretanto, variam de acordo com modelos literários e concepções de mundo de culturas 

e sociedades distintas. É a possibilidade de reinterpretação, readequação e reinserção em 

dada cultura e sociedade que permite que uma obra seja considerada universal, clássica; 

e essa obra nos chega “trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa 

e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou 

mais simplesmente na linguagem ou nos costumes)” (Calvino, 2007, p.11), como 
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sintetiza Italo Calvino, em tradução de Nilson Moulin, “toda primeira leitura de um 

clássico é na realidade uma releitura” (Calvino, 2007, p.11). 

Tal capacidade de reinvenção e transformação pode ser observada de modo 

sistemático no gênero que se convencionou chamar contos de fadas. O termo usado aqui 

refere-se a contes de fées, expressão surgida ao final do século XVII na França para 

designar o gênero literário em voga nos salões da corte de Luís XIV, referindo-se às 

narrativas criadas e contadas especialmente por mulheres, ou por homens como o 

escritor Charles Perrault. Nessa forma literária, a realidade social e os valores da época 

se refletiam em histórias ficcionais, de um mundo de faz de conta, em que o 

maravilhoso se consubstanciava em fadas, animais falantes e objetos com poderes 

sobrenaturais, tais como as fantásticas botas de sete léguas usadas por personagens 

como o Pequeno Polegar e o Gato de Botas. Essa presença do extraordinário nas 

narrativas em momento algum é posta em questão pelos personagens dos contos de 

fadas, e o mesmo se espera por parte de seus leitores ou ouvintes.  

Com suas origens em uma literatura oral e popular, os contos de fadas se 

estabelecem como cânone literário, especificamente na literatura que passou a ser 

denominada infantojuvenil. Como muitas vezes as mesmas narrativas eram elaboradas e 

contadas por diferentes autores e também por anônimos, tradicionalmente os contos de 

fadas permitem diversas formas de apresentação e de recriação. A própria delimitação 

do gênero é forjada por limites ambíguos e porosos em relação a outras classificações, 

tais como contos maravilhosos, folclóricos ou populares, ampliando assim as 

possibilidades de variação e dos modos diversos em que os termos são compreendidos e 

utilizados. Dentre os contos de fadas mais célebres no imaginário ocidental estão os 

escritos por Charles Perrault, o escritor reconhecido na tradição literária pelo epíteto de 

pai dos contos de fadas. Seus contos, entretanto, são indissociáveis dessa tradição do 

contar histórias, em que a mãe gansa (francesa) ou a dona carochinha (brasileira), por 

exemplo, contam histórias de tempos imemoriais, em que era uma vez...  

E assim, os contos de Perrault são atravessados constantemente por outros autores 

ou outras formas de contar. Se, como um clássico da literatura infantojuvenil, os contos 

do autor francês passam pelo processo de ressignificação característico do cânone 

literário, recebendo novas releituras e interpretações em épocas e culturas diversas, é 

preciso considerar ainda a característica do próprio gênero: contos que, devido à 

1535



	 	
	
	
	
	
existência de inúmeras versões, todos conhecem e podem de alguma forma recontar e 

recriar, seja na literatura escrita, na oralidade ou em diversas outras formas de expressão 

artística. Assim, sendo constituídos por tantas escritas e reescritas particulares, os 

contos de fadas, presentes no imaginário de crianças e adultos, adquirem uma aura de 

eternos e universais.  

Em minha pesquisa de doutorado, realizo um estudo literário da obra de Charles 

Perrault no Brasil, buscando compreender as diferentes formas como seus contos são 

reescritos, uma vez que tais formas correspondem a concepções de literatura e a 

ideologias existentes no sistema literário em questão. O corpus da pesquisa é constituído 

por reescritas brasileiras dos contos de Perrault publicadas em livro, desde o momento 

inicial em que os contos do autor francês do século XVII surgem no sistema literário 

brasileiro, ao final do século XIX, até a contemporaneidade, com a mais recente 

reescrita publicada em 2016. Esse período de pouco mais de 120 anos abrange os 

primórdios da literatura infantojuvenil (LIJ) brasileira, moldada pela influência de 

contos e histórias de origem europeia, advindos sobretudo da cultura francesa, e alcança 

o século XXI, quando a LIJ nacional já se encontra amplamente desenvolvida, não 

obstante o papel da tradução, e das reescritas em geral, permanecer central em nossa 

cultura, desde sempre receptiva à literatura estrangeira. Toma-se portanto como 

premissa o entendimento de que uma obra canônica, como os contos de Perrault, 

constitui-se não apenas da própria obra em si, isto é, seu texto fonte, mas, 

fundamentalmente, de suas mais diversas formas de reescrita, que produzem, 

transformam, recriam e estabelecem imagens da obra em contextos literários e culturais 

distintos. O termo reescrita é entendido aqui tal como proposto por André Lefevere 

(1992), incluindo, além de traduções, adaptações, críticas, antologias, resenhas, histórias 

literárias e textos afins.  

 

De onde vêm os contos de Perrault? 

Os contos de fadas têm origem em uma tradição oral que remonta a séculos,  a 

épocas em que registros escritos eram escassos e ainda não havia a concepção moderna 

de autoria. Essa tradição notadamente popular que permeava os mais diversos 

ambientes, incluindo lares humildes e de população iletrada, exercia funções não 

necessariamente literárias, tal como o termo literatura pode ser compreendido hoje. A 
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transmissão de histórias populares, dentre elas as que passaram a ser chamadas contos 

de fadas, era uma forma de agregamento em núcleos familiares, um passatempo que 

divertia os integrantes de uma família, independentemente de suas idades, e que também 

instruía ou servia como mensagem admonitória, indicando caminhos a serem seguidos e 

prevenindo outros. Essa atividade exercia assim uma função social educativa e 

instrucional em épocas em que o letramento e a educação formal escolar eram 

privilégios para poucos. Constituídos com essa ambivalência entre um caráter lúdico e 

outro didático ou instrucional, os contos populares passavam por modificações diversas 

de acordo com as culturas que os assimilavam e os objetivos de quem deles se utilizava, 

e por isso temos tradicionalmente a coexistência de versões distintas das mesmas 

histórias, conforme já comentado. 

A ruptura paradigmática dessa tradição oral pertencente à coletividade se dá 

justamente na França do século XVII com Charles Perrault (1628 -1703), considerado o 

primeiro escritor a recolher contos de fadas de origem popular e fixá-los na escrita, 

impingindo-lhes ao mesmo tempo uma autoria e um caráter literário. Publicada em 

1697, a obra Histoires ou Contes du temps passé avec des Moralités ou Contes da ma 

Mère l’Oye, doravante referida como Histórias ou Contos do tempo antigo com 

moralidades ou Contos de Mamãe Gansa, é constituída por uma dedicatória do autor à 

sobrinha de Luís XIV, intitulada A Mademoiselle (À Senhorita), e oito contos: La Belle 

au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe Bleue, Le Maitre Chat ou Le Chat 

botté, Les Fées, Cendrillon ou La Petite Pantoufle de verre, Riquet à la houppe e Le 

Petit Poucet ; em português, respectivamente: A Bela Adormecida no bosque, O 

Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Mestre Gato ou o Gato de Botas, As Fadas, A 

Gata Borralheira ou A Sapatilha de Vidro, Riquete do Topete e O Pequeno Polegar2.  

Com essa obra, contos populares anônimos, até então sem uma forma fixa, 

adquirem outra dimensão. Se antes sequer eram considerados literatura, passam a ser 

pensados (e criticados) nesses termos, com a questão do público alvo tornando-se 

relevante, já indicando os primórdios do desenvolvimento da LIJ, até então inexistente 

enquanto tal. Nesses contos escritos em prosa com moralidades em verso ao final, 

Perrault ao mesmo tempo em que recupera histórias populares insere sua marca autoral, 

criando versos cuja significância se completa com o conto em prosa, uma tessitura em 

																																																													
2	Os títulos em português estão apresentados conforme a tradução de Mário Laranjeira (Perrault, 2007).	
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que prosa e poesia se complementam. A moralidade dos contos de Perrault possui assim 

uma dupla função: autoral e literária. Em minha pesquisa, o estudo dos contos de 

Perrault no Brasil é realizado com foco no duplo aspecto apontado: a questão da autoria 

e a questão da literariedade, consideradas centrais quanto à passagem de uma tradição 

oral a uma tradição literária escrita. 

 

As reescritas 

Considerando as reescritas publicadas recentemente, entre 2005 e 2016, dois 

momentos distintos podem ser destacados: aquele em que se inserem as duas reescritas 

antigas de Pimentel e Lobato (final do século XIX e início do século XX) e o momento 

atual, de 2005 a 2016, quando as outras reescritas mencionadas são lançadas em suas 

primeiras edições. Esse hiato temporal observado levou-me a indagar sobre reescritas 

em livro não mais disponíveis à venda, mas que poderiam ter sido publicadas ao longo 

do século XX. Desse modo, busquei uma ampliação do corpus na Biblioteca Nacional, e 

as obras encontradas foram incorporadas à pesquisa, totalizando vinte reescritores da 

obra de Perrault no Brasil. A seleção feita não teve por objetivo realizar uma mostra 

completa de todas as edições que já tenham sido publicadas, mas sim gerar um corpus 

significativo para a análise dos períodos compreendidos nesta pesquisa, tendo como 

ponto de partida a obra considerada inaugural da LIJ, Contos da Carochinha, até a mais 

recente edição dos contos de Perrault no Brasil, publicada em 2016 pela Paulinas.  

Com esse corpus busco compreender qual a imagem dos contos de Perrault 

proposta pelos que reescrevem a obra em nosso sistema literário: os próprios 

reescritores, além dos prefaciadores dos livros e das editoras responsáveis pela 

publicação das obras. Entendidas como experiências literárias, as reescritas são formas 

de criação ou recriação de contos muito conhecidos e que alcançaram um status 

canônico na LIJ, mas que nem sempre são lidos, isto é, muitas vezes o público não 

conhece a obra de Perrault pela leitura, mas sim pela própria tradição oral ou por outras 

formas de narrativas (audiovisuais, por exemplo). As reescritas publicadas em livro 

provocam interpretações e vivências diferentes da literatura, abrindo novas perspectivas 

sobre a obra “original” e ampliando sua dimensão a novos públicos.  

Buscando refletir sobre a influência de modelos literários estrangeiros 

especialmente no momento inicial de desenvolvimento da literatura infantojuvenil 
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brasileira, apresento os dois reescritores dos contos de Perrault do período em questão: 

Figueiredo Pimentel e Monteiro Lobato. 

 

A literatura moralizante de Figueiredo Pimentel  

Alberto Figueiredo Pimentel (1869-1914) é o autor de Contos da Carochinha 

(Quaresma, 1894/1896), o primeiro livro infantil publicado no Brasil. Na obra são 

apresentadas ao público leitor brasileiro 61 contos de diversas origens, com a proposta 

de educar e divertir, fomentando valores considerados bons. O objetivo da editora, tal 

como podemos ver na descrição de outra obra publicada na mesma época também para 

crianças, Histórias da Avozinha, é “ensinar às crianças o amor do próximo, o afeto aos 

animais, a prática do bem e da virtude; em suma sentimentos generosos e bons” 

(Pimentel, 1911, catálogo, p.12). E na apresentação de Contos da Carochinha, a editora 

faz a seguinte recomendação: “Às mães de família, aos educadores e ao povo em geral, 

recomendamos este precioso livro, único que pode guiar as crianças no caminho do bem 

e da virtude, alegrando e divertindo ao mesmo tempo.” (Pimentel, 1911, catálogo, p.11).  

Assim, em uma época em que ainda não havia no Brasil uma literatura infantil nacional, 

a Quaresma começa a publicar obras voltadas para as crianças com uma nítida proposta 

moralizante.  

Pedro Quaresma, o proprietário da Livraria Quaresma (editora das obras 

mencionadas), exerce um papel de grande relevância nesse período inicial de fomento 

de uma literatura infantil brasileira, visto que sua editora é uma das pioneiras na 

publicação de livros brasileiros, editados no país e não mais em Portugal, como era o 

costume. E Figueiredo Pimentel, jornalista e cronista carioca bastante conhecido na 

sociedade da época, torna-se então o precursor da LIJ brasileira com a reescrita de 

diversos contos de origem estrangeira, com a obra Contos da Carochinha. 

Assim, de acordo com os preceitos da editora e os valores da época, Pimentel se 

ocupa de um projeto em que o mais importante é adaptar histórias de diversas origens 

para uma forma de contá-las que permita a veiculação de conteúdos educativos e 

moralizantes. É desse modo que podemos compreender uma característica marcante dos 

contos de Pimentel; em nenhum deles há a indicação do autor ou das origens do texto 

fonte. Pimentel conta as histórias a seu modo, sem apresentar suas fontes, sem fazer 

referência a autores célebres como Perrault ou os irmãos Grimm, por exemplo. O 
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interesse central está em contar histórias que possam ser apropriadas à transmissão de 

conteúdos que estejam de acordo com os valores morais da época. Importante notar que 

tal perspectiva é considerada universalmente válida pela editora:  

Escritos em linguagem fácil, como convém às crianças, os Contos da 
Carochinha são pois um livro valioso, um livro eterno, porque no 
Brasil até hoje nada se tem publicado que os iguale; eles são eternos, 
datam de séculos e séculos durarão ainda.. (Pimentel, 1911, catálogo, 
p. 11)  

 

Dentre os 61 contos, alguns títulos remetem aos contos de Perrault: O Barba-Azul, 

O gato de botas, O Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno Polegar, A gata borralheira e A 

bela adormecida no bosque. Entretanto, em nenhum dos contos há a moralidade em 

verso ao final da história e alguns deles podem ter sido reescritos a partir de contos dos 

irmãos Grimm, como por exemplo O Chapeuzinho Vermelho, em que ao final da 

narrativa a menina e sua avó são salvas por um caçador, tal como ocorre na versão dos 

Grimm. Já em Perrault a história termina com a personagem sendo devorada pelo lobo. 

Além disso, algumas características da escrita de Pimentel podem ser vistas nos contos 

mencionados. O reescritor não inicia suas histórias com o clássico era uma vez (“il était 

une fois”, tal como vemos nos contos de Perrault, à exceção de Le Chat Botté (O gato 

de Botas)). Pimentel também cria nomes para os personagens de suas histórias; assim, 

por exemplo, em A gata borralheira, o pai de cinderela chama-se Lucas (Pimentel, 

2006, p.95) e, em O gato de botas, os três filhos do moleiro ganham os nomes Augusto, 

Heitor e Felipe (Pimentel, 2006, p.54). Nesses casos, a criação desses nomes indica uma 

tentativa de aproximar as histórias de origem estrangeira ao leitor brasileiro. Já em A 

bela adormecida, Pimentel inspira-se em um imaginário oriental: o pai da bela princesa 

é “o imperador dos turcos, Tamerlão I” (Pimentel, 2006, p.112), e a história termina 

com o casamento de Iris (a bela) com o príncipe Heitor realizado “com um brilhantismo 

que hoje não existe, nem mesmo nos países do Oriente” (Pimentel, 2006, 114). De 

modo geral, em todos os contos de Pimentel há uma adaptação das histórias, com 

alterações que, por vezes, buscam aproximar o texto de um contexto nacional e, por 

outras, remetem a tradições estrangeiras, sem entretanto identificar os textos fonte e 

autores utilizados.  
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Com Contos da Carochinha inicia-se uma prática que continuará posteriormente, 

ao longo de parte do século XX, em que o interesse estava em contar as histórias para as 

crianças sempre vinculadas a um projeto educativo ou moralizante e que, portanto, 

permitiam diversas alterações e transformações nos textos fonte bem como a própria 

omissão de seus autores.  

 

Uma linguagem brasileira com Monteiro Lobato  

Assim como Contos da Carochinha de Pimentel, o livro Contos de Perrault de 

Monteiro Lobato (1882-1948) também é reeditado contemporaneamente (Perrault, 

2007), tornando acessível ao público leitor de hoje a reescrita dos contos do autor 

francês feita pelo criador da literatura infantojuvenil brasileira. Essa reedição contém os 

oito contos em prosa de Contos da Mamãe Gansa de Perrault: Capinha Vermelha, As 

fadas, Barba Azul, O gato de botas, A Gata Borralheira, Riquet Topetudo, A bela 

adormecida e Pequeno Polegar. Há ainda Pele de Asno, conto escrito em verso por 

Perrault e apresentado em prosa pelo reescritor.  

 Lobato também exclui as moralidades dos contos de Perrault, entretanto, sua 

reescrita distingue-se da proposta realizada por Pimentel e pela Quaresma. Ao defender 

uma literatura brasileira para as crianças, a proposta de Lobato não é moralizante, mas, 

sim, relativa à própria criação literária. Nas cartas trocadas com o amigo e tradutor 

Godofredo Rangel, vemos que Lobato procura criar obras que tenham sentido para as 

crianças brasileiras, sejam acessíveis e interessantes a elas; e, para isso, ele não tem 

receio de manipular o texto, como vemos, por exemplo, no trecho de uma de suas 

cartas, ao comentar o projeto de traduzir Esopo e La Fontaine:  

Ando com várias ideias. Uma: vestir a nacional as velhas fábulas de 
Esopo e La Fontaine, tudo em prosa e mexendo nas moralidades. 
Coisa para crianças. Veio- me diante da atenção curiosa com que 
meus pequenos ouvem as fábulas que Purezinha lhes conta. Guardam-
nas de memória e vão recontá-las aos amigos – sem, entretanto, 
prestarem nenhuma atenção à moralidade, como é natural. A 
moralidade nos fica no subconsciente para ir se revelando mais tarde, 
à medida que progredimos em compreensão. Ora, um fabulário nosso, 
com bichos daqui em vez dos exóticos, se for feito com arte e talento 
dará coisa preciosa. As fábulas em português que conheço, em geral 
traduções de La Fontaine, são pequenas moitas de amora do mato – 
espinhentas e impenetráveis. Que é que nossas crianças podem ler? 
Não vejo nada. Fábulas assim seriam um começo da literatura que nos 
falta. Como tenho um certo jeito para impingir gato por lebre, isto é, 
habilidade por talento, ando com a ideia de iniciar a coisa. É de tal 
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pobreza e tão besta a nossa literatura infantil, que nada acho para a 
iniciação de meus filhos. (Lobato, 1951, v.2, p.104)  
 

O que vemos na tradução de Lobato dos contos de Perrault é que, embora ele 

exclua as moralidades, os contos em prosa são mantidos em sua íntegra, sem cortes 

significativos. Sem fazer grandes alterações no texto dos contos em prosa, Lobato 

consegue realizar uma escrita coloquial, especialmente quando utiliza o recurso da 

onomatopeia, como vemos, por exemplo, ao final de Capinha Vermelha. Mantendo o 

final trágico da menina que será devorada, Lobato consegue suavizar a cena, inserindo 

algo que não se encontra no texto de Perrault: a história termina com o lobo dizendo “ é 

para melhor te comer – e nhoc!, avançou para a menina e a devorou” (Perrault, 2007, 

p.10).  

 As traduções de Lobato desses contos para crianças estão inseridas em seu 

projeto de desenvolvimento de uma literatura própria a esse público, não com a 

perspectiva moralizante de Pimentel, mas sim com a intenção de criar uma literatura que 

as crianças entendam e apreciem. Em seu projeto de fomentar uma literatura brasileira 

para crianças, Lobato não elabora um discurso de respeito ou fidelidade ao original; ao 

contrário, afirma ser necessário realizar cortes, adaptações e “abrasileirar a linguagem” 

(Lobato, 1951, v.2, p.275). Dessa forma, podemos explicar a exclusão das moralidades 

nos contos traduzidos.  

Essas são algumas diferenças entre as duas reescritas antigas que foram relançadas 

contemporaneamente. Ao final do século XIX, Figueiredo Pimentel, o primeiro a trazer 

ao público leitor brasileiro contos de fadas, populares e folclóricos da tradição europeia 

em sua obra Contos da Carochinha, revela um interesse didático e moralizante 

realizando grandes alterações nos contos adaptados e não informando os textos fonte 

utilizados. A questão da autoria sofre um apagamento radical em detrimento de valores 

morais da época, importando mais a transmissão de certos “conteúdos” úteis à formação 

das crianças brasileiras e não a reescrita de uma obra literária. Já com Monteiro Lobato, 

no início do século XX, a reescrita dos contos de Perrault se insere no projeto literário e 

tradutório do escritor de elaborar uma literatura brasileira para crianças, “vestindo a 

nacional” contos de origem estrangeira. O texto/autor fonte é identificado, porém o 

reescritor Lobato toma as liberdades que julga necessárias para tornar a obra 

compreensível e agradável a seu público, excluindo assim as moralidades. Essas 
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reescritas dos contos de origem europeia tiveram com Pimentel um caráter didático-

moralizante e com Lobato um intuito de formação de um público leitor, correspondendo 

ao modelo literário e às concepções de tradução vigentes então.  
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