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Resumo 

 

Pretendemos, neste estudo, analisar as várias formas de narrar o conto “Os três porquinhos” 

em livro e no cinema, apontando sua importância para a formação do leitor no 

desenvolvimento de estratégias didático-pedagógicas na sala de aula. Com base nos estudo 

de Bettelheim (1996) e especialistas em Literatura infantil, como Marisa Lajolo (1985), 

Regina Zilberman (1985, 1998), nossa análise aponta que, ao recontar as histórias, os textos 

rediscutem e renovam os valores legitimados pela sociedade e auxiliam a criança a 

compreender o mundo em um contexto contemporâneo. Nosso enfoque são os elementos de 

permanência, ou seja, aqueles que constituem a memória do texto original, mantendo viva a 

narrativa; e os elementos de atualização, isto é, os desvios do texto original, seja do enredo, 

ou das personagens, imposto pelo novo suporte midiático em que circula a narrativa.  
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Introdução 

 

“Era uma vez...”. Quantas vezes já ouvimos essa expressão? É uma janela que se 

abre para o mundo encantado dos contos de fadas. Narradas de geração a geração, ganham 

contornos diversos ao circular por diferentes suportes midiáticos: livros, CDs, cinema ou 

DVD, HQs, etc. São textos de grande importância para a formação do leitor, principalmente 

nas primeiras etapas da vida escolar, visto que eles preparam os jovens para o universo da 

leitura. 

A escola, no processo de alfabetização e letramento, tem valorizado o texto escrito. 

Porém, as publicações para o público infantil apontam a tendência para tornar a linguagem 

do livro cada vez mais híbrida, tendo em que vista que articulam as linguagens verbal, 

visual, sonora e se configuram como versões da narrativa original, isto é, são reescritas sob 

a ótica do mesmo suporte midiático, oferecendo outros atrativos como bichinhos de pelúcia, 
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mecanismos que produzem movimentos no interior do livro, ou são impressos em outros 

materiais, como livro para ler na banheira, confeccionados em plástico. Essa tendência 

revela que, para atrair a atenção das crianças, é preciso acompanhar as novas formas de 

percepção do mundo. Além disso, tais narrativas também circulam em outras mídias, como 

por exemplo, adaptadas para o cinema, com a linguagem do desenho animado. 

Essas diferentes formas de circulação dos contos de fada devem ser consideradas 

pelos professores ao propor estratégias de atividades de leitura na escola, visto que, ao 

recontar as histórias, os textos rediscutem e renovam os valores legitimados pela sociedade 

e auxiliam a crianças a compreender o mundo dentro de um contexto contemporâneo. 

Pretendemos, neste estudo, analisar algumas formas de narrar o conto “Os três 

porquinhos” em livro e em desenho animado. Nosso ponto de partida serão os textos 

impressos: “A história dos três porquinhos”, de Joseph Jacobs (1854-1916), publicado em 

1898, em “The Story of the Three Litle Pigs”, “Os três porquinhos e o lobo mau”, de 

Raquel Teles, com ilustração de Dirceu Moreira Filho, 2004,  acompanhada de edição 

sonorizada em CD, “Os três porquinhos”, de Cyril Han, com ilustrações do autor e tradução 

de Eduardo Brandão, publicado em 2006. Os recursos utilizados para narrar a mesma 

história nos permite compreender a articulação de linguagens no interior do livro. A 

adaptação para o cinema “Os três porquinhos”, de Walt Disney, produzido em 1933, não 

opera desvios da narrativa original, ao contrário, retoma a necessidade de se enfrentar 

desafios, expressa no confronto com o lobo mau, mantendo a natureza dos contos de fadas.  

Nesses textos podemos verificar que a espinha dorsal da narrativa e seu caráter 

ideológico foram mantidos, isto é, a importância do processo de amadurecimento da 

criança, ainda que se operem pequenas modificações no contexto. Vislumbramos, nesse 

sentido, sua aplicação na sala de aula, como uma estratégia possível e enriquecedora para a 

formação do jovem leitor. 

Concordamos com Souza, quando a autora salienta a importância da discussão sobre 

as adaptações na sala de aula para reconhecer os mecanismos de produção, circulação e 

recepção desses textos. E, autora destaca que:  

“mostrar trechos de ‘originais’, contrapondo-se a trechos adaptados, para 

que se percebem os problemas que esta questão adaptação/tradução 

carrega é uma atividade bastante enriquecedora, tanto quanto são 

enriquecedoras as discussões sobre filmes adaptados de livros e vice-

versa” (2001, p. 191). 
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Sem contar que não se trata de simplesmente verificar a fidelidade ou infidelidade 

ao texto original, mas principalmente de perceber que nenhum texto é ingênuo e, portanto, 

carrega um veio ideológico ao revelar uma maneira de perceber o mundo, pois operam 

como dispositivos, tomando o conceito de Agamben, isto é,  

“qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar 

orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos 

as condutas, as opiniões e do discursos dos seres viventes” (2009, p.40).  

 

O discurso literário – no segmento em que discutimos, da Literatura Infantil - assim 

como outros dispositivos, também exercem certo poder sobre a formação da identidade das 

crianças. 

 

I - Notas sobre a infância, a literatura infantil e a escola 

Historicamente, a integração da criança no meio social ocorria sem o conceito de 

infância que temos hoje; tal conceito foi surgindo ao longo das transformações do convívio 

familiar na sociedade. Na origem, a criança era considerada uma versão miniatura do 

adulto. O conceito de infância vai ser construído a partir do desenvolvimento da sociedade 

e, principalmente, quando a responsabilidade da família na educação das crianças passa 

para a escola. 

Philippe Áries nos mostra que nas sociedades tradicionais, anterior à Idade Média,  

a duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto 

filhote do homem não conseguia bastar-se; a criança então, mal adquiria 

algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e partilhava de 

seus trabalhos e jogos. (1981, p.IX)  

 

A participação era, inclusive, revelada pelos trajes das crianças, já que não havia 

diferença entre as vestimentas dos adultos e das crianças. A partir do séc. XVII, ocorre uma 

mudança significativa na participação da criança na sociedade, quando a escola substitui os 

momentos de aprendizagem, antes destinada para a família. 

Uma das teses de Áries diz respeito à afetividade. A afeição não era manifestada 

pelos adultos em relação às crianças, pois o apego poderia gerar uma dor muito grande com 

a perda da criança, caso ela morresse. O afeto era expresso apenas nos primeiros períodos 

de vida, “enquanto ela era uma coisinha engraçadinha” (1981, p. X), e depois de certo 

período era comum conviver com outra família. Mesmo o registro civil das crianças, com 

indicações mais precisas da idade, só ocorre oficialmente por volta do séc. XVIII. Até ali, a 

criança vivia uma espécie de anonimato. A noção das “idades da vida” nem sempre teve o 
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mesmo sentido que é aplicado hoje nos estudos científicos; o conceito de infância era 

atribuído à dependência da criança, ligada somente às suas necessidades gerais e imediatas.  

O vocábulo “infância” tem sua origem no latim, infantia, -ae, “que não fala”, 

incapaz de falar, ou seja, a infância está relacionada à dependência da criança em relação ao 

adulto, pois a aquisição da fala pressupõe a percepção inicial do mundo. Existe, portanto, 

uma etapa que a criança precisa ultrapassar para ingressar no meio social que é a da 

aquisição da linguagem. Desse modo, a vida se compõe por uma sucessão de etapas, da 

infância para a adolescência, da adolescência para a maturidade, e assim por diante. 

Evidentemente nas etapas iniciais, o adulto tem um papel fundamental na inserção 

da criança no meio social. Nem sempre os comportamentos e valores são transmitidos de 

forma referencial; muitas vezes aparecem cobertos de uma linguagem simbólica como nos 

contos infantis. 

A Literatura infantil é dominada, de modo geral, pela função utilitária-pedagógica, 

pois na base do discurso literário está “o hábito comportamental que se quer ensinar” 

(PALO  OLIVEIRA, 1998, p. 10), cuja “linguagem carregada de ideologia que permeia 

cada fala do narrador, cada diálogo das personagens, e tem um destinatário certo: o leitor 

infantil”(Idem, 1998, p. 10). O efeito que se pretende produzir nesse leitor é a construção de 

uma determinada percepção do mundo capaz de reger valores e comportamentos aceitos 

pela sociedade.  

São discursos que, de um lado, promovem interdições, pois são reguladores. Para 

Foucault,  

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade (2006, p.8). 

 

Por outro lado, a função dos contos de fadas, segundo Bettelheim, é essencial para o 

amadurecimento psíquico da criança. Conforme o autor,  

para que uma estória realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-

la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve 

estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar 

claras suas emoções; estar harmonizada com suas ansiedades e aspirações; 

reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir 

soluções para os problemas que a perturbam. Resumindo, deve de uma só 

vez relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade – e isso sem 

nunca menosprezar a criança, buscando dar inteiro crédito a seus 

predicamentos e, simultaneamente, promovendo a confiança nela mesma e 

no seu futuro (1996:13).  
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Ou seja, deve apontar as dificuldades naturais da vida, pois fazem parte da própria 

existência humana, sobretudo no processo de amadurecimento e nas tomadas de 

consciência, oferecendo exemplos e soluções “tanto temporárias quanto permanentes para 

dificuldades prementes” (BETTELHEIM, 1996, p. 14) e assim apontar que é possível 

superar as adversidades. 

Vale ainda ressaltar que a linguagem metafórica do discurso literário passa pela 

orientação de um adulto, seja no âmbito da família, seja na escola. Sendo assim, a ação 

educativa do livro exercida sobre a criança passa por uma cadeia de mediações: a família, a 

escola, a biblioteca, o mercado editorial, todas regidas pela ótica do mundo do adulto. São 

muitas vezes agentes controladores que ditam o que ler e como deve ser lido, porém essa 

perspectiva precisa ser mudada se pretendemos formar um leitor crítico. É necessário dar 

voz para a criança, permitindo que ela construa seu mundo, sob a orientação de um adulto 

que exerça o papel de mediador. 

Góes destaca a importância da biblioteca para que a criança tenha contato com o 

livro e o professor, como mediador, não deve acomodar-se “num único tipo de análise, mas 

renovar sempre que possível” (1984, p. 36) as estratégias utilizadas em sala de aula. 

Além disso, como ressalta Zilberman, o professor deve permitir que o jovem leitor 

vivencie o prazer que o contato com o universo ficcional pode proporcionar. Não deve 

determinar o certo ou errado, mas orientar as várias possibilidades de interpretação, de 

acordo com o alcance estético da obra, pois esse exercício “complementa a recepção, na 

medida em que não apenas evidencia a captação de um sentido, mas as relações que 

existem entre a significação e a situação atual e histórica do leitor” (1998, pp. 24-25).  

Assim, é tarefa do professor, propor debates para estimular reflexões, isto é, permitir que o 

leitor busque respostas para os questionamentos que a obra literária propõe, tanto de 

natureza interior, individual, como os de natureza social e moral. 

O professor pode inclusive levar para a sala de aula livros que questionem os 

aspectos ideológicos de outros textos, como “O outro lado da história”, de Rosana Rios, “O 

fantástico mistério de Feiurinha”, de Pedro Bandeira, ou produções cinematográficas como 

“Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho”, de Cory Edwards, Todd Edwards e Tony Leech, 

“Shek”, de Andrew Adamson. São paródias de contos de fadas que discutem e 

redimensionam valores morais e ideológicos, com uma perspectiva contemporânea. 
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Vale ressaltar que o mercado editorial reconhece o potencial de consumo das 

crianças. Conforme Lajolo e Zilberman,  

numa sociedade que cresce por meio da industrialização e moderniza em 

decorrência dos novos recursos tecnológicos disponíveis, a literatura 

infantil assume, desde o começo, a condição de mercadoria (1985, p. 18). 

 

E, para atrair o público infantil, os livros apresentam as narrativas com formas 

caracterizadas pela plasticidade em uma diversidade de materiais: plástico, madeira, 

tecidos. Além de trazer outros objetos, tais como bichinhos de pelúcia, carrinhos, bonecos, 

etc. Desse modo, a interação da criança com narrativa acaba configurando outras 

percepções. 

 

II - Os três porquinhos, de Joseph Jacobs 

Joseph Jacobs foi um folclorista e historiador que coletou “contos de fadas 

destinadas a recuperar o rico legado folclórico britânico” (TATAR, p.353). Assim, como os 

Grimm (Alemanha) e Perrault (França), procurou preservar a memória cultural dos contos 

de fadas, publicando várias coletâneas entre 1890 e 1894. O conto “Os três porquinhos” 

narra a história de três irmãos porquinhos cuja mãe os manda embora para a floresta por 

não ter como sustentá-los. Para sobreviver, cada um deles constrói uma casa de materiais 

diferentes cedido por um homem. O primeiro faz uma casa de palha, o segundo de galhos, 

ambos encontram o Lobo Mau que destrói as casas e os devora. O terceiro edifica uma casa 

de tijolo muito resistente, por isso o Lobo Mau não consegue derrubá-la. 

O Lobo, então, tenta persuadir o porquinho a sair da casa para que ele possa devorá-

lo e nenhuma das tentativas dá certo, porque o porquinho é muito esperto e sempre engana 

o Lobo. Zangado, o Lobo entra pela chaminé, mas o porquinho já o aguardava com um 

caldeirão cheio de água fervente. Assim, o porquinho assa e come o Lobo. 

Encontramos dois elementos importantes: o progresso do homem no avanço 

tecnológico, representado pelos materiais utilizados para a construção da casa e o processo 

de amadurecimento da criança com a caracterização de cada um dos porquinhos que 

precisam sobreviver ao Lobo Mau. 

Simbolicamente a casa representa o abrigo, isto é, “é o nosso canto do mundo” 

(BACHELARD, 1984, p. 200). É o lugar de proteção, de retorno ao aconchego do útero 

materno. Segundo Chevalier e Gheerbrant, “a casa é também um símbolo feminino com o 

sentido de refúgio, de mãe, de proteção, do seio maternal” (2006, p. 197) 
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A casa separa o mundo exterior do mundo interior, o que nos faz vivenciar sua 

concretude e sua representação, pois o “ser abrigado sensibiliza os limites de seu abrigo” 

(BACHELARD, 1984, p. 200), na medida em que nos protege fisicamente. Segundo 

Bachelard, 

a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos permite 

sonhar em paz. Somente os pensamentos e as experiências sancionam os 

valores humanos. Ao devaneio pertencem os valores que marcam o 

homem em sua profundidade. O devaneio tem mesmo o privilégio de 

autovalorização (1984, p. 201),  

 

é por isso mesmo que a casa é “corpo e alma”, “é o primeiro mundo do ser humano” (Idem, 

1984, p. 201). 

E qual é, então, a “situação da casa no mundo”? Bachelard traça um paralelo entre a 

situação da casa no mundo com a situação do homem no mundo, isto é, como a 

materialidade e a espaço da casa revelam a presença e a identidade do homem no mundo. 

Para Luker, a casa, “como área fechada em si, traz um centro à vida humana, é 

símbolo do cosmo” (1997, p.119); em concordância com a visão de Chevalier e Gheerbrant 

que apontam também a casa como centro, para eles, “a casa está no centro do mundo, ela é 

a imagem do universo” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2006, p. 196) 

Não é à toa que Rubem Braga, em sua crônica “A casa”,  escreve que “a casa é o 

lugar de andar nu de corpo e alma, e sítio de falar sozinho. (...) Casa deve ser a preparação 

para o segredo maior do túmulo” (2004, p. 321, 322). A casa, portanto, nos guarda e guarda 

nossos segredos, nossas descobertas em relação ao mundo e a nós mesmos. 

A situação das casas construídas pelos três porquinhos delineia uma visão sobre o 

mundo ao revelar uma maneira de “estar no mundo”, na medida em que o avanço da 

tecnologia tem um potencial configurador do cotidiano, e de “ser no mundo”, por meio das 

atitudes dos porquinhos diante dos problemas de sobrevivência.  

Os materiais utilizados para a construção da casa revelam as relações entre o homem 

e a técnica, isto é, sua evolução técnica. Segundo Khun (2006), as revoluções científicas 

realizadas a partir de novos experimentos permitem que o homem descubra outras maneiras 

de “estar” e “ser” no mundo. 

Desse modo, da palha ao tijolo vai se configurando um novo conceito de abrigo 

cada vez mais resistente. Conceito que não é conquistado por acaso, já que custa a vida dos 

dois porquinhos mais novos. A experimentação de materiais para a construção e o 

conhecimento técnico levam a um melhor resultado. Agrega-se o fato de que o porquinho 
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mais velho não é preguiçoso e sabe o quanto é importante para a sua sobrevivência 

construir algo mais sólido. Assim, como atesta Bettelheim, “as casas que os três porquinhos 

constroem são simbólicas do progresso do homem na história: de uma choça desajeitada 

para uma casa de madeira, finalmente para uma casa de tijolos” (1996, p. 53). 

Esse avanço técnico condiz também com o “progresso” humano, visto que os dois 

porquinhos mais jovens usam materiais mais simples para ter mais tempo para brincar e 

constroem as casas sem os mesmos cuidados que o porquinho mais velho. Ou seja, somente 

o porquinho mais velho “aprendeu a viver de acordo com o princípio da realidade” 

(Bettelheim, 1996, p. 54), pois ele sabe que precisa lutar para vencer o Lobo Mau, ou 

melhor, as adversidades do mundo exterior, e que para isso é preciso trabalhar e 

desenvolver uma força interior. O princípio do prazer deve ser deixado de lado, caso 

contrário será devorado, tal como seus irmãos, pela imaturidade e irresponsabilidade. 

Porém não totalmente porque o amadurecimento faz com que o porquinho mais velho 

resgate o princípio do prazer ao enganar o Lobo Mau.  

A conquista do princípio da realidade, na verdade, permite que o porquinho vivencie 

melhor o princípio do prazer. De forma inteligente, ele se diverte ao enganar e vencer o 

Lobo Mau.  

De acordo com Bettelheim, 

a identificação com os porquinhos do conto de fadas ensina que há 

desenvolvimentos – possibilidades de progresso do princípio do prazer 

para o princípio da realidade, o que, afinal de contas, não é senão uma 

modificação do primeiro. A estória dos três porquinhos sugere uma 

transformação na qual muito do prazer é retido, porque agora a satisfação 

é buscada com verdadeiro respeito pelas exigências da realidade (1996, 

p.55). 
 

Moral da história: o desenvolvimento da criança passa pela percepção das relações 

entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, cuja experiência torna-se essencial 

para o seu amadurecimento interior e sua inserção no mundo. 

 

III – Outras maneiras de narrar “Os três porquinhos” em livros 

1.A plasticidade da narrativa: palavras, imagens e dobraduras 

Encontramos a mesma relação entre o princípio do prazer e da realidade na reescrita 

de Cyril Hahn, “Os três porquinhos”. Embora o Lobo Mau tenha a intenção de subverter 

seu destino, ele não triunfa sobre os porquinhos. A narrativa inicia com as seguintes 

colocações do narrador: “O Lobo Mau já está cheio de fazer papel de bobo. Nas histórias 
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pra crianças, ele sempre acaba mal. Mas agora o caso é outro, pois chegou a vez do lobo” 

(2006, p.1), que reorientam o olhar da criança em relação à história. O fato de o narrador 

tentar mudar a estrutura da história é uma forma de surpreender o leitor e também de 

questionar o eterno destino do vilão Lobo Mau. 

Nessa reescrita, não há referência aos laços familiares dos três porquinhos, mas o 

nome atribuído a eles deixa esse fato implícito pela semelhança fonética, que são: Chico, 

Checo e Chaco, mas não temos indicações de quem é o mais velho. Também não há uma 

referência clara sobre a construção da casa, pois Chico vai morar na casa de papel, Checo 

na de papelão e a casa de Chaco é de concreto porque está na capital. Tudo indica que as 

casas já existiam e cada um deles optou pela sua moradia.  

Além da mudança nos materiais, a “situação da casa” muda, sobretudo em relação 

ao espaço em que ela se encontra, tendo em vista que há uma saída do campo para a cidade, 

mudando também as representações do cotidiano. 

As casas de papel e de papelão ainda se encontram na floresta e são mais 

vulneráveis, por isso os porquinhos são devorados, pois elas não oferecem o abrigo 

necessário e são materiais que lembram casas pobres, situando os dois primeiros porquinhos 

numa classe social de baixo poder aquisitivo. Chaco, ao fugir para a capital, vai de encontro 

ao progresso, sua posição social certamente é melhor do que era a de Chico e Checo. A 

moradia não é mais uma casa e sim um prédio, mostrando que há diferenças na ocupação do 

espaço nos grandes centros urbanos e no campo. 

As três casas são representadas por dobraduras coladas, compondo as ilustrações do 

cenário. Segundo Werneck,  

o código pictórico é uma representação semiconcreta, constituindo-se 

numa comunicação mais direta do que o código verbal escrito que se 

representa de forma abstrata. Além disso a ilustração é uma linguagem 

internacional, podendo ser compreendida por qualquer povo (1983, p.118- 

119).  

 

 

A importância atribuída à ilustração ocorre principalmente porque mesmo a criança não 

alfabetizada ou em fase de alfabetização pode compreender a narrativa. A autora ainda 

destaca que “a ilustração confere ao livro, além do seu valor estético, o apoio, a pausa e o 

devaneio tão importantes numa leitura criadora” (1983, p. 119) e permite que a criança 

estabeleça relações entre as representações imagéticas e a realidade, pois “a criança 

descobre a imagem graças a sua experiência do mundo” (1983, p. 121) 
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Vale ressaltar que a leitura também se realiza a partir de toda materialidade do livro, 

isto é, o tamanho, a espessura, a textura das páginas. A dobradura, nesse sentido, enriquece 

a percepção da criança na medida em que oferece uma visão em três dimensões das casas, 

atribuindo à narrativa maior concretude. 

 A dobradura que representa a primeira casa é mais simples e convencional, muito 

semelhante às garatujas que as crianças costumam fazer. A segunda casa, embora mantenha 

a mesma simplicidade da primeira, apresenta um telhado diferente e possui chaminé; ao 

redor, o cenário é de árvores e de animais da floresta, tal como no da primeira casa. 

Antes de o Lobo chegar à casa de Chaco, ele passa pelo centro urbano. O cenário é 

repleto de prédios, já não há mais bichos da floresta, nesse cenário aparecem animais 

antropomorfizados: jacaré, hipopótamo, pássaro, vestidos com roupas e gestos humanos. O 

caminho não é mais representado com a cor verde, como no caso das casas de Chico e 

Checo, agora há uma rua com vários carros e motoristas, também animais 

antropomorfizados. 

O prédio onde Chaco mora é tão forte que, apesar de o Lobo destruir a cidade, a 

edificação permanece intacta. O prédio localizado no meio da Praça da Sé indica a posição 

social conquistada pelo porquinho, tanto pela sua resistência quanto pela idéia de sucesso 

profissional, pois apresenta o seguinte cartaz no alto do edifício: Pig Company. A 

dobradura do prédio é mais alta que as outras, há várias janelas apontando os andares do 

prédio e o porquinho está num dos andares superiores, o que revela sua ascensão econômica 

e social. 

De fato, se considerarmos a trajetória histórica da cidade de São Paulo, vamos 

constatar que o progresso econômico foi determinante para as várias formas de habitar a 

cidade. As edificações foram perdendo sua concepção rural, provinciana, e ganhando nova 

configuração mais condizente às necessidades de um grande centro urbano.  

Tanto a concepção das edificações quanto os materiais utilizados para sua 

construção revelam a transformação da cidade; segundo Lemos, a cidade de São Paulo vai 

começar a ter um novo cenário na construção civil principalmente com a economia do café. 

O autor ressalta que  

a nova sociedade paulistana nascida com o café, enquanto foi definindo 

um “saber fazer” próprio, que estava a exigir elementos de construção 

ainda não disponíveis no meio ambiente, foi então provocando, 

consequentemente, o surgimento de mais aperfeiçoados meios de 

produção de materiais básicos, que atendessem à solicitação crescente 

própria de uma cidade em rápida expansão (1985, p. 36). 
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Da madeira para o tijolo, a cal, a areia e o concreto e das casas para os edifícios, a cidade de 

São Paulo ganhou destaque como centro econômico e lugar de grande concentração de 

pessoas. A localização da casa/prédio de Chaco, portanto, não poderia ser outra: a Praça da 

Sé, ou seja, o coração da cidade. 

No confronto entre o Lobo Mau e Chaco, podemos afirmar que o Lobo é vencido 

pela cidade, ou melhor, pelo progresso. Ele não tem como fugir, pois a polícia mantém a 

ordem na cidade, punindo o mau e protegendo o bom. O sentido de abrigo não se restringe à 

representação da casa/prédio, mas também aos mecanismos e procedimentos de 

convivência comunitária, como a polícia. 

Como podemos notar, no texto de Hahn permanece a idéia do progresso humano e 

da inteligência do porquinho Chaco ao optar pelo progresso da cidade. O processo de 

amadurecimento individual e as relações entre o princípio do prazer e da realidade ficam, 

todavia, muito mais diluídos em relação ao texto de Jacobs. Há destaque para a esperteza e 

inteligência de Chaco, em contraposição à “asneira” dos outros porquinhos e não à preguiça 

e ao divertimento. 

Vale destacar que o que mais impressiona é a plasticidade da publicação que, aliada 

ao texto escrito, constrói cada página com dobraduras, dando uma dimensão em 3D das 

casas. Certamente o apelo visual é muito maior do que o texto de Jacob.  

 

2.Um retorno à oralidade: intensidade e sentido das vozes  

O texto de Raquel Teles, “Os três porquinhos e o Lobo Mau” faz referência aos 

laços familiares dos três porquinhos. Nessa reescrita, numa atitude de cumplicidade, os três 

irmãos resolvem fugir da fazenda ao perceberem que o fazendeiro iria vendê-los, tal como 

fizera com o pai e a mãe. Com medo, eles fogem e vão viver na floresta. 

Os dois primeiros porquinhos, o mais novo e o do meio, são brincalhões, já o mais 

velho gosta de ler e mostra que aprende com a leitura: “Por aqui há muitas pedras, podemos 

em um dia de trabalho construir uma ótima casinha, igual a que vi nos livros”. 

O Lobo derruba as duas casas: de palha e de madeira, mas não devora os 

porquinhos. Estes correm para a casa de tijolo do irmão mais velho. O Lobo também tenta 

enganar os porquinhos e como não consegue, ele entra pela chaminé, mas acaba caindo no 

caldeirão de água quente e foge gritando de dor. 
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Tanto o desenvolvimento tecnológico, isto é, da casa de palha para a de tijolo, 

quanto o processo de amadurecimento dos porquinhos estão presentes no texto. O que há de 

interessante nessa publicação é o CD que acompanha o livro.  

Na narrativa sonorizada, o que se destaca é a composição das vozes. A voz do 

narrador é feminina, as vozes dos porquinhos são de crianças e a voz do Lobo Mau é 

masculina. 

 A figura feminina é muito presente nas atividades de leitura na infância. No CD, a 

voz é suave, projetando a voz materna, ou até mesmo da professora. As vozes infantis 

permitem uma identificação entre a representação dos porquinhos e a criança. Já a voz do 

Lobo Mau ganha destaque, pois é grave, ameaçadora, enfim, assustadora. 

Desse modo, a leitura do texto escrito junto com as imagens adquire maior 

dramaticidade com as vozes, resgatando uma característica desse gênero em sua origem: a 

oralidade.                                                                                                                             

 

IV-  Os três porquinhos no cinema: transposição de linguagem 

O conto “Os três porquinhos” foi levado para o cinema por Walt Disney. Neste caso, 

trata-se de uma adaptação, tendo em vista que se opera a transposição da linguagem literária 

para a linguagem cinematográfica.  

O desenho ganhou prêmio de melhor curta metragem na década de 30, com destaque 

para a célebre canção: “Quem tem medo do Lobo Mau?”. Segundo Leonard Maltin (2004),  

o desenho teve grande repercussão devido à mensagem de otimismo diante da grande 

Depressão e a canção funcionava como um hino de resistência. Bem de acordo com a 

natureza dos contos de fada, pois 

“esta é exatamente a mensagem que os contos de fadas transmitem à 

criança de forma múltipla: que uma luta contra 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, ela dominará os obstáculos e, ao fim, 

emergirá vitoriosa” (BETTELHEIM, 1996, p. 14)  

 

Na narrativa de Disney, os três porquinhos não têm nomes, mas pela semelhança 

visual pressupomos a existência de laços familiares, já que não há referência à mãe. 

Os dois primeiros porquinhos estão mais preocupados em divertir-se do que 

trabalhar na construção da casa, como o terceiro porquinho. O primeiro porquinho toca 

flauta e gosta de brincar, por isso constrói sua casa de palha para ter mais tempo para se 
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divertir. O segundo porquinho também quer tocar violino e dançar, mas sua casa é um 

pouco mais resistente, pois a constrói com madeira. Já o terceiro porquinho, mais esperto 

(“não sou tolo”), constrói a casa de pedra e tijolo e não faz referência a nenhum 

divertimento. 

Quando o Lobo Mau ataca os porquinhos, ele assopra e derruba as duas primeiras 

casas: “Vou inchar e vou soprar e sua casa vai rolar”. Os dois porquinhos, morrendo de 

medo, correm para a casa do terceiro. Lá encontram abrigo e proteção, pois o Lobo Mau 

além de não conseguir derrubar a casa e enganar o porquinho, acaba caindo pela chaminé 

em um caldeirão com água quente e terebentina, resina extraída do pinheiro e de outras 

árvores, produto inflamável. Queimado, o Lobo Mau foge gritando de dor. 

Mantém-se nessa adaptação tanto o processo de amadurecimento dos porquinhos 

quanto a importância da técnica, representada pela construção das casas. 

A intenção de Disney era criar um musical, daí a ênfase na canção “Quem tem medo 

do Lobo Mau”, que é tocada durante a narrativa na flauta, no violino e no piano, 

acompanhando cada uma das passagens pelas três casas. Uma característica comum aos três 

porquinhos é, na verdade, o gosto pela música. Embora o terceiro porquinho não faça 

referência a nenhum instrumento, ele aparece tocando piano depois, é claro, de estar seguro 

dentro de sua casa de tijolo. Vale destacar que o piano, ao invés de ser construído em 

madeira, é de tijolo. Nesse caso, o piano, enquanto instrumento, também seria menos 

vulnerável que do que a flauta e o violino.  

 

Considerações finais 

O quadro abaixo apresenta uma síntese das personagens construídos pelos quatro 

autores. 

 Jacobs Hahn Teles Disney 

Mãe pobre - - - 

1º porquinho Casa de palha 

Devorado 

Casa de palha 

Tolo, devorado 

Casa de palha 

Gosta de brincar 

Casa de palha 

Toca flauta 

2º porquinho Casa de madeira 

Devorado 

Casa de madeira 

Tolo, devorado 

Casa de madeira 

Gosta de brincar 

Casa de madeira 

Toca violino 

3º porquinho Casa de tijolo 

Trabalhador 

Casa de tijolo 

Empresário  

Casa de pedra 

Leitor 

Casa de tijolo 

Trabalhador e 

toca piano  

Lobo mau Cai no caldeirão 

É cozido e comido 

É preso pela 

polícia 

Cai no caldeirão 

foge 

Cai no caldeirão 

foge 

A presença da figura materna torna mais acentuada a luta pela sobrevivência, no 

texto de Jacobs, pois a mãe obriga os porquinhos a seguirem seu caminho e a buscarem seu 
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próprio sustento, já que ela não tem condição econômica – nem social – para mantê-los com 

ela. A luta não é só pela sobrevivência, mas também pelo amadurecimento que não é 

possível na convivência com a mãe. E, sem a mãe é preciso procurar outro “abrigo” na casa. 

Já no texto de Teles, eles se lançam para a floresta porque prenunciam o mesmo 

destino da mãe e do pai: servir de alimento. De qualquer forma, eles também são obrigados 

a deixar o conforto da fazenda para lutar pela própria sobrevivência, construindo suas casas. 

Nos textos de Hahn e Disney, os porquinhos são mais autônomos porque a primeira 

etapa já foi ultrapassada, isto é, os laços maternais foram rompidos, ou melhor, a idéia da 

existência do primeiro abrigo não existe. 

Nos textos de Hahn, Teles e Disney os dois primeiros porquinhos são mais imaturos, 

ou porque não tem conhecimento do mundo ou porque se entregam apenas ao prazer. O 

terceiro é sempre o mais esperto, mais inteligente e trabalhador. A figura humana, como 

agente transformador não aparece nesses três autores como em Jacobs, em que o homem 

entrega os materiais para a construção da casa. Embora em Hahn a idéia de progresso 

também esteja presente, é em Jacobs que a técnica desenvolvida pelo homem é mais 

evidente. Já Teles e Disney isso é atenuado. De qualquer forma, a trajetória dos porquinhos 

e a representação casa como abrigo continuam a mesma em todos os textos. 

A idéia da devoração do Lobo Mau pelo terceiro porquinho, presente no texto de 

Jacobs, ganha outros contornos. Em Hahn, não há um confronto direto, pois esse confronto 

é mediado pela polícia, num contexto mais coletivo, ainda que o Lobo tenha comido os dois 

primeiros porquinhos. Em Teles e Disney, o Lobo apenas recebe um castigo e foge, deste 

modo, mantém-se a punição do mal e a devoração ocorre simbolicamente. 

A devoração dos dois primeiros porquinhos em Jacobs está mais próxima da origem 

dessas narrativas quando não eram contadas exclusivamente para crianças e tinham, muitas 

vezes, um caráter aterrorizante. Em Hahn, é a condição econômica que “devora” os 

porquinhos, apontado a desigualdade no destino dos porquinhos pobres e de Chaco. 

Como pudemos notar, a estrutura da narrativa é a mesma em todas as formas de 

narrar, o que constitui seu elemento de permanência. Os aspectos atenuantes ou de desvio é 

resultado da atualização, como o destino do Lobo (Teles, Disney), a transferência para o 

espaço urbano (Hahn), que muitas vezes estão condicionadas às formas de circulação da 

narrativa (livro, CD, DVD). 

A história de “Os três porquinhos” é recontada sem perder sua base ideológica, isto 

é, do processo de amadurecimento humano e do progresso a partir do desenvolvimento da 
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técnica de construção das casas. Essa é sua condição de permanência na memória coletiva, 

cuja proposta é a de resistir e enfrentar os desafios da vida cotidiana. Como atualização, a 

materialidade do livro impresso oferece à criança estímulos, não só visuais, mas também 

tátil e sonoro; assim como a linguagem cinematográfica, das imagens em movimento, 

aliada à trilha sonora, alimenta a percepção do mundo contemporâneo.  

 Do livro impresso, com ilustrações ou dobraduras, até o desenho animado, o que 

importa é oferecer à criança esse mundo encantado, para que ela não apenas se reconheça 

no mundo, mas para que ela questione os valores éticos, morais e sociais. Esse é o desafio 

do professor, como mediador de textos produzidos em diversas linguagens. 
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