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Resenha
Nessa narrativa de Jean-Claude Alphen, reencontramos personagens do clássico de James Barrie, como Wendy, João e Miguel, Peter Pan e o Capitão Gancho, em uma pequena história
que recupera o enredo da obra original, porém apontando outras
possibilidades. A história começa com Wendy e seus irmãos mais
novos desobedecendo seus pais e voando sem demora para a
Terra do Nunca, antes mesmo de encontrar Peter Pan. Ao chegar à
terra encantada, os irmãos encontram Pan e Gancho, que, a partir
de então, num jogo intertextual, darão palpites na maneira como
Wendy conta suas histórias. Peter Pan, com sua atitude sempre
petulante, exige permanecer como protagonista; o Capitão Gancho, porém, fazendo uso de sua gentileza e cavalheirismo, ao final, fará com que Wendy concorde em modificar o desfecho da
história. De acordo com sua sugestão, em vez de ser devorado
pelo crocodilo, o veterano pirata terminaria sendo adotado pela
família Darling, assim como os meninos perdidos. O livro termina
com a menina contando uma história para o velho pirata em um
saboroso jantar.
Em A outra história de Peter Pan, o autor se apropria da narrativa clássica de James Barrie tirando o foco de seu personagem
principal, figura arquetípica do imaginário coletivo, para propor
uma narrativa com desenlace pacífico em que o Capitão Gancho
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é integrado ao restante da família. O autor joga com o fato de que
é bem possível que boa parte de seus jovens leitores já tenham alguma familiaridade com o universo de Peter Pan, propondo releituras. De fato, a história do garoto que não quer crescer, que surgiu
pela primeira vez na forma de peça de teatro, conseguiu manter-se
bastante viva, recebendo inúmeras adaptações e continuações no
cinema, nos quadrinhos, na televisão e na literatura. O carismático
Peter Pan, no livro de Alphen, aparece em sua faceta menos simpática: um tanto egoísta e autocentrado, resiste ao surgimento de outras versões da sua história. Wendy se destaca como contadora de
histórias, costurando as diferentes versões que dão o tom do livro;
Gancho, por sua vez, consegue um final aconchegante e redentor.
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Fontaine. Buscar a história original tornou-se uma
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reia e agora nos preparamos para A rainha da neve

A outra história de Chapeuzinho Vermelho, de
Jean-Claude Alphen. São Paulo: Salamandra.
A outra história de Cachinhos Dourados, de Jean-Claude Alphen. São Paulo: Salamandra.
A outra história de Pedro e o Lobo, de Jean-Claude Alphen. São Paulo: Salamandra.

(que inspirou o filme Frozen, dos estúdios Disney).
Ah! E ontem encontrei na estante Peter e Wendy.
Helena foi direto ao ponto: “agora você precisa ler
pra mim, pai, que eu só conheço a outra história do
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Um pouco sobre o autor
Jean-Claude Alphen nasceu no Rio de Janeiro,
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mas foi criado na França. De volta ao Brasil, começou a trabalhar com ilustração, primeiro como
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