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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo a elaboração de uma Sequência Didática que 
será aplicada na turma do 7°ano, bem como a análise do processo de ensino-
aprendizagem desencadeado a partir de tal aplicação, e como produto final tem-se a 
produção de contos pelos alunos. O trabalho será dividido em duas partes 
complementares: uma dedicada à reflexão teórica sobre a função da literatura e sobre 
literatura e ensino, e outra voltada para a aplicação do texto literário em sala de aula. 
Para tanto, adotaremos uma perspectiva dialógica a fim de estabelecer um estudo 
comparativo entre o poema narrativo Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de 
Holanda, e os contos Fita Verde no Cabelo, de João Guimarães Rosa, e Chapeuzinho 

Vermelho, dos irmãos Grimm. O presente estudo toma como base o pensamento teórico 
de Compagnon (2009), presente no livro  Literatura para quê?(2010); Todorov, no 
livro A literatura em perigo, servindo-nos também da perspectiva dialógica da 
linguagem, segundo Bakhtin (1981,1986,1990 e 2000) e Brait(2013). Buscaremos 
refletir sobre a função da literatura na formação do leitor e analisar os processos 
dialógicos envolvendo o estudo comparativo das obras em questão. Diante disso, 
procuraremos mostrar as diversas vozes presentes nos textos analisados, considerando 
que tanto Guimarães Rosa quanto Chico Buarque dialogam com a tradição constituída – 
a de Chapeuzinho Vermelho, em que todo texto é constituído de outros textos 
existentes, a partir da leitura das obras objeto de nosso estudo. Para aplicação do texto 
literário em sala de aula, será adotada a perspectiva dialógica, segundo o modelo de 
sequência didática proposto por Cereja (2005), presente em seu livro Ensino de 

literatura, e Cosson (2010), em Letramento literário: uma proposta para a sala de 

aula. 
 
Palavras-chave: Dialogismo. Letramento literário. Intertextualidade. Comparação. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
This paper aims to draw up a Didactic Sequence that will be applied to the class of the 7th year, as well as 
analysis of the teaching-learning process started from such application, and as a final product has the 
production of short stories by students. The work will be divided into two complementary parts: one 
devoted to theoretical reflection on the role of literature and about literature and teaching, and another 
focused on the application of the literary text in class. Therefore, we will adopt a dialogical perspective in 
order to establish a comparative study of the narrative poem Riding Hood Yellow, Chico Buarque de 
Holanda, and the tales Green Ribbon in Hair, João Guimarães Rosa, and Little Red Riding Hood, the 
Brothers Grimm. This study builds on the theoretical thinking of Compagnon (2009), this book in 
Literature for what (2010); Todorov, in The danger in literature, also serving in the dialogical perspective 
of language, according to Bakhtin (1981,1986,1990 and 2000) and Brait (2013). We seek to reflect on the 
role of literature in the player's training and analyze the dialogic processes involving the comparative 
study of the works in question. Therefore, we aim to show the different voices present in the analyzed 
texts, considering that both Guimarães Rosa as Chico Buarque dialogue with the constituted tradition - 
the Little Red Riding Hood, where all text is made up of other existing texts from the reading of the 
works object of our study. For the purposes of literary texts in the classroom, the dialogic approach will 
be adopted, according to the didactic sequence model proposed by Cherry (2005), present in their 
literature teaching, and Cosson (2010), in literary literacy: a proposal for the classroom. 
 
Keywords: Dialogism. literary literacy. Intertextuality. Comparison. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A literatura como pertencente aos conhecimentos que se fazem necessários à 

formação do indivíduo tem um papel importantíssimo nesse processo e, como 

educadores, é nosso papel apresentar e trabalhá-la em sala de aula.  

 A literatura possui uma linguagem específica e é preciso considerar que a 

diversidade do discurso literário é ampla e, portanto, a língua é vista de forma 

abrangente. O ensino da literatura dá esta contribuição ao trabalho e à formação 

discente. O trabalho com o texto literário é imprescindível para que o discente possa 

desfrutar da riqueza que o texto possibilita como forma de abranger sua capacidade 

crítica e reflexiva através da complexidade do texto e suas interpretações. 

 Nessa perspectiva, buscaremos refletir: primeiro, sobre as obras Chapeuzinho 

Amarelo, de Chico Buarque e Fita verde no cabelo, de João Guimarães Rosa, 

procurando identificar os procedimentos literários adotados pelos autores, a fim de 

estabelecer relações comparativas entre as obras aludidas. Sob esse ponto de vista, 

interessa-nos identificar semelhanças e diferenças de procedimentos presentes nas 

tramas narrativas em questão, observando a história de Chapeuzinho Vermelho como 

texto fonte para as histórias criadas por Chico Buarque e Guimarães Rosa.  Visto assim, 

nosso trabalho parte da compreensão polifônica e dialógica, segundo a perspectiva de 

Bakhtin (1992), de modo a fazer dos textos, ora em análise, um discurso congregador de 

vozes múltiplas. 

Nosso interesse é, partindo da relação dialógica entre os referidos textos, pensar 

sobre a pertinência e a função da literatura na formação leitora e também da consciência 

crítica do leitor, vendo a literatura como um fator de humanização (CANDIDO, 2011) e 

como projeto de conhecimento (COMPAGNON). Assim, a experiência da leitura do 

texto literário permite ao leitor tornar-se mais sensível tanto para a compreensão do 

outro tanto quanto de si mesmo. 

O presente trabalho tem como fundamentação teórica para discutir questões 

relacionadas à função da literatura na formação do aluno, o pensamento de Antonio 

Candido no artigo “O direito à literatura”; Tzevetan Todorov, em A literatura em 

perigo; Antoine Compagnon (2009), em Literatura para quê?; e de Leyla Perrone 

Moisés, em Literatura para todos. A fim de discutirmos acerca da natureza dialógica de 

Chapeuzinho Amarelo e de Fita verde no cabelo, observando também a articulação com 

a tradição literária constituída em torno de Chapeuzinho Vermelho, toma-se como 
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principal discussão a noção de dialogismo de Bakhtin (1992) e o de ironia, 

segundo Brait (2013), a fim de verificar como as obras contemporâneas fazem uso de 

determinados procedimentos irônicos em relação à tradição literária referida. 

 Sabendo da importância do texto literário para a formação leitora do aluno, 

buscamos textos do universo infantojuvenil para, a partir destes, analisarmos a realidade 

que nos cerca e os problemas que enfrentamos como seres humanos na sociedade na 

qual vivemos.  

 A dissertação constará de três capítulos distribuídos da seguinte forma: no 

primeiro, intitulado “A função da literatura na formação do leitor”, explicitaremos a 

importância dessa competência na formação do aluno enquanto sujeito crítico de sua 

aprendizagem; no segundo capítulo, intitulado “Processos dialógicos: um estudo 

comparativo das obras”, analisaremos as obras objeto deste estudo e que elas têm em 

comum e diferente com relação ao texto fonte de Chapeuzinho Vermelho dos irmãos 

Grimm; o terceiro capítulo trata de uma sequência didática com os textos literários 

objetos de nosso estudo, que se constitui na aplicação de uma leitura comparativa das 

obras aludidas em situação concreta de sala de aula. Além disso, também temos a 

análise dos produtos frutos do processo de intervenção. Nas considerações finais do 

trabalho, faz-se um levantamento geral daquilo que foi discutido e analisado acerca da 

experiência e aplicação dos textos literários em sala de aula. 
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1. A FUNÇÃO DA LITERATURA NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

A literatura como arte da palavra nos leva à reflexão dos problemas sociais que 

nos cercam, tendo como sua principal função a formação da consciência crítica e a 

humanização do ser humano, na medida em que ela é capaz de, na sua especificidade de 

linguagem, gerar conhecimentos acerca dos homens e da vida social. 

Essa humanização discutida por Compagnon (2009) diz respeito a como o ser 

humano pode se tornar mais compreensível, sensível e reflexivo sobre os fatos que 

fazem parte do seu cotidiano. A obra literária desperta nele esse desejo de tornar-se um 

indivíduo pertencente ao seu meio social e o ajuda a ver a vida de uma forma diferente 

com capacidade de análise bem mais reflexiva, como consequência das leituras que o 

texto literário proporciona. 

 Assim, a literatura nos ajuda a viver, tendo em vista que nos possibilita uma 

visão mais ampla sobre o mundo e sobre nós mesmos, contribuindo para a formação da 

nossa identidade individual e cultural, tornando-nos seres mais reflexivos e mais 

compreensíveis em relação aos nossos semelhantes. 

Nessa direção, a arte literária cumpre um papel importantíssimo na formação do 

leitor, pois através dela são adquiridos novos conhecimentos que permitem ao indivíduo 

ter um olhar mais sensível para a realidade que o cerca, analisando questões que 

envolvem a vida do ser humano mediante a realidade que o circunda. 

No Brasil, a Constituição de 1988 assegura aos seus cidadãos o direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; itens assegurados no Capítulo I, 

Artigo IV. A nossa carta magna também garante direitos sociais como a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, conforme o Capítulo II, 

Artigo VI. Assim como na Constituição, que garante o acesso à educação e outras 

formas de cultura, Antonio Candido (2004) mostra em seu artigo “O direito à literatura” 

que o indivíduo possui também o direito a essa arte literária, pois é um meio de acesso à 

cultura intelectual. 

O texto literário sempre cumpriu um papel fundamental na sociedade, seja para 

difundir conhecimentos e saberes diversos, seja para romper com modelos instituídos e 

consagrados em culturas diferentes, o que significa ter uma função imprescindível na 

sociedade onde ela está inserida seja na escola, na mídia, na internet e etc.. Daí sua 

importância na sociedade como forma de reflexão da realidade que cerca o indivíduo, 
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pois a obra literária mesmo sendo fictícia ou não proporciona uma análise das 

experiências sociais, uma vez que a literatura tem um papel humanizador. 

A arte literária tem o papel de tornar o cidadão uma pessoa melhor, despertando 

nele a consciência crítica daquilo que ele presencia enquanto participante da realidade 

social da qual faz parte. Se enxergarmos a necessidade que temos da literatura, teremos 

também de considerar a organização social na qual estamos inseridos, pois, conforme 

Candido (2004, p. 173): “ela só poderá ser considerada bem incompressível segundo 

uma organização justa da sociedade se corresponder a necessidades profundas do ser 

humano”. 

Para prosseguirmos em nossa discussão, faz-se necessário compreendermos, 

primeiro, o que vem a ser literatura. Para isso, preferimos seguir com a definição 

apresentada por Candido (2004, p. 174). Segundo ele, literatura é: 

 

Da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, 
ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos 
os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até 
as formas mais complexas difíceis de produção escrita das grandes 
civilizações. 
 

Vista assim, é preciso reconhecer que todos nós estamos impregnados de valores 

advindos da fabulação. Ninguém é capaz de passar as vinte quatro horas do dia sem 

alguns momentos de entrega ao universo fabuloso, da forma que cada um tem acesso e 

aprecia, por exemplo, alguns leem, outros assistem a filmes ou telenovelas.  A maioria 

das pessoas, de certa forma, vive alguns momentos do dia daquilo que é imaginado e 

sonhado. Neste caso, podemos, mais uma vez, afirmar o pensamento de Candido (2004, 

p. 175): 

 

A literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como 
não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, 
talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo ela é 
fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o 
homem na sua humanidade. 

 

Segundo o autor: “A literatura [...] não corrompe nem edifica, portanto; mas, 

trazendo livremente em si o que chamamos de bem e o que chamamos de mal, 

humaniza em sentido profundo, porque faz viver” (CANDIDO, 2014, p. 176). Para o 

crítico, a função literária consiste na complexidade da natureza da literatura, que explica 

inclusive o papel contraditório, mas humanizador, na medida em que essa arte é capaz 
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de congregar realidades sociais e visões de mundo distintas para dizer também do real 

humano em suas complexas contradições. 

Toda obra literária é, antes de qualquer coisa, uma espécie de objeto, objeto 

construído; é grande o poder humanizador dessa construção. Nesse sentido, a obra 

literária compreende um projeto estético, já que é artefato de linguagem, e um 

componente de linguagem capaz de articular saberes, vivências e conhecimento. 

Portanto, é um projeto estético que comporta também um projeto de conhecimento 

sobre a vida dos homens. 

Sobre o processo de humanização que a literatura proporciona, Candido (2004, 

p. 180) nos diz que ele 

 

[...] se dá através da literatura confirma no homem aqueles traços que 
reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do 
saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 
emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da 
beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo 
do humor. 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. 

 

Ela também pode incutir em cada um de nós o sentimento de urgência dos 

problemas sociais. Para Candido (2004, p.176): 

 

Portanto, a literatura corresponde a uma necessidade universal que 
deve ser satisfeita, sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo 
fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos 
organiza, liberta do caos e, portanto nos humaniza. 

 

Desse modo, todos necessitam conhecer as obras literárias dos grandes autores, 

daqueles que são ícones da nossa literatura cujas obras nos são passadas através dos 

tempos. Por meio de tais obras podemos compreender a organização do nosso espaço 

social no passado e compreender, assim, o nosso presente, bem como as implicações 

dos acontecimentos no futuro. É inegável, portanto, o direito ao contato com a obra 

literária. Afinal, todos têm direito à literatura, pois ela é um direito inalienável, em 

conformidade com o que nos diz Antonio Candido. 

 É imprescindível que ela seja divulgada e chegue às mãos de leitores ávidos por 

conhecimento e por uma forma mais agradável de viver. É o que a leitura do texto 

literário proporciona, pois ele amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras 
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formas de concebê-lo e organizá-lo. A literatura abre essa possibilidade de interação 

com os outros e por isso, nos enriquece infinitamente. 

Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas 

educadas, ela permite que cada um responda melhor a sua vocação de ser humano. 

Percebemos que houve, com o passar dos anos, uma concepção redutora da 

literatura quando a renegamos ao simples papel de falar apenas de si mesma e quando 

passamos a ver como única maneira de honrá-la, valorizar o jogo de seus elementos 

constitutivos. Na verdade, a literatura compreende mundos e realidades diversas. Não 

pode ser separada da política, da religião, da moral.  

Devido à sua grande importância, a literatura merece atenção especial. Deve-se 

reconhecer o seu papel, tanto no que diz respeito à formação individual do leitor quanto 

à sua função social, porque é próprio da literatura não apenas promover deleites, mas 

gerar consciência crítica naqueles que experienciam o ato da leitura. O leitor comum 

continua a procurar nas obras que lê aquilo que pode dar sentido à sua vida. Através das 

histórias e dos personagens, podemos ampliar nossos horizontes, enriquecendo assim 

nosso universo. 

Sendo o objeto da literatura a própria condição humana, aquele que a lê e a 

compreende se tornará não um especialista em análise literária, mas um conhecedor da 

experiência humana. Como disse Paul Bénichou (1995, p. 228), “a nós, adultos, nos 

cabe transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras que ajudam a viver 

melhor”. 

Nessa perspectiva, de acordo com a sistematização crítica de Todorov (2010, p. 

76), em A literatura em perigo, a literatura, proporcionando-nos a reflexão, “pode nos 

estender à mão quando estamos deprimidos e nos tornar mais próximos dos outros seres 

humanos, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver”, transformando 

“cada um de nós a partir de dentro”, haja vista que “a realidade que a literatura aspira é 

a experiência humana”. 

Sabendo de sua importância na formação do leitor, acredita-se que a literatura 

possua um papel relevante na formação dos jovens e dos cidadãos em geral. Faz-se 

necessário destacar ainda o seu potencial de memória linguística e cultural, a sua fonte 

propiciadora do desenvolvimento das capacidades intelectuais e emocionais do homem, 

dentre outros fatores agregadores de civilidade. A literatura como patrimônio cultural 

convive com todas as formas de conhecimento e é imprescindível à humanização dessas 

formas, sobretudo em seu aspecto transformador. 
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Diante de tal complexidade, a questão do ensino de literatura requer subsídios  

 

[...] teórico-metodológicos que permitam, por exemplo, nos diversos 
níveis de ensino, fazer chegar aos alunos os meios de detecção de 
procedimentos formais, os meios de percepção da vinculação dos 
procedimentos estético-literários das obras a um determinado 
arquitexto de modo ou de gênero (MELLO, 1998, p. 94). 

 

A liberdade que a literatura oferece só é possível a partir da compreensão do 

sistema no qual ela se insere: a flor que é o texto vem de uma raiz, de um chão. Assim, 

o aspecto lúdico que prevalece no ensino fundamental precisa de estímulo para que no 

ensino médio, possam se tornar visíveis algumas raízes que eram apenas intuídas 

naquele primeiro momento de aproximação com a estética textual. 

A escola precisa cumprir o seu papel e proporcionar aos alunos a aproximação 

com o texto literário, e aí cabe pensarmos no papel do professor como mediador do 

conhecimento e que funciona como uma ponte para aproximar o aluno do texto literário. 

O texto deve ser o objeto central das aulas de literatura, e que a partir dele se articulem 

todas as outras atividades didáticas e produções discursivas. 

Não se pode esquecer que o texto literário é um rico material tanto para a 

aquisição de conhecimentos quanto para a discussão e reflexão em torno de temas que 

envolvem o estar do ser no mundo. Ele tem, portanto um papel formador pedagógico. 

Em síntese, tem um papel “humanizador”, como diz Antonio Candido (1989, p. 117): 

 

As produções literárias, de todos os tipos e de todos os níveis, 
satisfazem necessidades básicas do ser humano, sobretudo através 
dessa incorporação, que enriquece a nossa percepção e a nossa visão 
de mundo. [...] Em todos esses casos ocorre a humanização e 
enriquecimento, da personalidade e do grupo, por meio de 
conhecimento oriundo da expressão submetida a uma ordem redentora 
da confusão. 
 

 Essa humanização ocorre porque o leitor que se depara com o texto literário, é 

inserido num universo novo e ao mesmo tempo parecido com a sua realidade. A partir 

desse contato com o “novo”, sua capacidade reflexiva entra em ação possibilitando 

visões diferenciadas a partir da análise dessa nova realidade. Através das histórias 

contadas se descortinam visões antes não percebidas proporcionadas pela nova 

experiência de leitura. Ao adentrarmos em novas experiências de leitura, nos tornamos 

leitores mais críticos, experientes, com uma melhor percepção das coisas novas devido à 
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inserção mais eficaz nessa área da literatura que nos torna seres melhores e mais 

humanos para compreendermos a realidade dos nossos semelhantes. 

De acordo com Cereja (2005, p. 189), “partilhar com os jovens a leitura do texto 

literário é ensinar a ler, função primordial das aulas de literatura”. É imprescindível que 

a literatura faça parte desse processo de formação do indivíduo, pois ela tem um papel 

importantíssimo na formação do leitor. 

Segundo Cosson (2006, p. 16), “a literatura é plena de saberes sobre o homem e 

o mundo”, portanto ela nos possibilita conhecer melhor o homem e o mundo em que 

vivemos, através de suas histórias que nos levam a refletir sobre a realidade que 

vivenciamos. 

Ainda conforme esse autor, a literatura serve tanto para ensinar a ler e escrever 

quanto para formar culturalmente o indivíduo. Seu papel é extremamente importante no 

processo de formação do leitor. Por isso, “o bom leitor, portanto, é aquele que agencia 

com os textos os sentidos do mundo, compreendendo que a leitura é um concerto de 

muitas vozes e nunca um monólogo. Por isso, o ato físico de ler pode até ser solitário, 

mas nunca deixa de ser solidário” (COSSON, 2006, p. 27). 

A literatura tem a capacidade de transformar o ser humano em um leitor 

experiente, dependendo de sua formação leitora e como esta lhe foi ensinada. Conforme 

Cosson (2006, p. 27), 

 

Se quisermos formar leitores capazes de experienciar toda a força 
humanizadora da literatura, não basta apenas ler. Até porque, ao 
contrário do que acreditam os defensores da leitura simples, não existe 
tal coisa. Lemos da maneira como nos foi ensinado e a nossa 
capacidade de leitura depende, em grande parte, desse modo de 
ensinar, daquilo que nossa sociedade acredita ser objeto de leitura e 
assim por diante. 
 

De fato, a leitura do texto literário permite ao leitor ir além, alcançando 

conhecimentos necessários para sua formação enquanto leitor crítico, e é aí que entra o 

letramento literário. 

Ainda de acordo com Cosson (2006, p. 30): 

 

É justamente para ir além da simples leitura que o letramento literário 
é fundamental no processo educativo. Na escola, a leitura literária tem 
a função de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a 
criação do hábito da leitura ou porque seja prazerosa, mas sim, e, 
sobretudo, porque nos fornece como nenhum outro tipo de leitura faz, 
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os instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência 
o mundo feito linguagem. 
 

É dever do professor, portanto, trabalhar a criticidade do aluno através do que 

fornece o texto literário, já que, como atesta Cosson (2006, p. 47): 

 

A literatura é uma prática e um discurso, cujo funcionamento deve ser 
compreendido criticamente pelo aluno. Cabe ao professor fortalecer 
essa disposição crítica, levando seus alunos a ultrapassar o simples 
consumo dos textos literários. 

 
 É imprescindível que o professor, consciente de seu papel como participante na 

formação da personalidade dos seus alunos, propicie momentos de leitura que 

despertem e formem a criticidade dos seus alunos através das obras literárias 

trabalhadas. 

 Infelizmente, o que vemos hoje nas escolas é exatamente um ensino de literatura 

pautado na “decoreba” de estilos literários, suas características, principais obras e 

autores. Não é raro observamos alunos sendo obrigados a responderem listas e mais 

listas de exercícios, nas quais precisam apenas relacionar aqueles elementos as suas 

respectivas estéticas literárias. Esse tratamento dado ao texto literário descaracteriza 

toda a constituição da arte literária.  

 A escola precisa entender-se como cumpridora do direito à literatura, já 

discutido anteriormente. Claro, ela não é a única responsável por esse feito, pois como 

foi visto antes, desde cedo somos apresentados ao universo mágico da fabulação e 

seguimos atrelados ao desenrolar da trama narrativa. Isso acontece com os pais, em 

casa, ainda quando somos crianças e eles nos convidam à imaginação, quer contando 

para nós as histórias de dormir, quer nos “ensinando” por meio de histórias de terror, 

como o “bicho-papão”, o “velho do saco”, dentre outras. 

 Outra instituição social que nos apresenta ao universo mágico da imaginação é a 

mídia com seus desenhos infantis e as tramas novelísticas. 

 Porém, cabe à escola o papel de sistematizadora da análise literária, não para 

formar críticos literários, mas para um bom direcionamento do que o aluno pode 

descobrir com o texto literário que possa contribuir com o seu “achar-se no mundo”, um 

descobrimento pessoal. É a escola que direciona o aluno ao encontro pessoal com o 

texto literário.  

 Rildo Cosson (2006, p. 23) declara a falência do ensino de literatura ao fazer 

uma análise dessa prática realizada dentro das escolas:  
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Seja em nome da ordem, da liberdade ou do prazer, o certo é que a 
literatura não está sendo ensinada para garantir a função essencial de 
construir e reconstruir a palavra que nos humaniza. Em primeiro lugar 
porque falta um objeto próprio de ensino. Os que se prendem aos 
programas curriculares escritos a partir da história da literatura 
precisam vencer uma noção conteudística do ensino para compreender 
que, mais que um conhecimento literário, o que se pode trazer aos 
alunos é uma experiência de leitura a ser compartilhada. No entanto, 
para aqueles que acreditam que basta a leitura de qualquer texto 
convém perceber que essa experiência poderá e deverá ser ampliada 
com informações especificas do campo literário e até fora dele. 

  

 Agindo dessa  forma, o máximo que conseguiremos é afastar cada vez mais 

nossos alunos do texto literário. Criaremos antipatia pela literatura, e aí virão os 

comentários: “Literatura é muito chato”; “Para que é preciso ler?”; “Isso não vai 

acrescentar nada a minha vida”.  

 É preciso mudarmos urgentemente o modo como apresentamos o texto literário 

aos nossos alunos. Precisamos fazê-los entender a arte literária como uma ferramenta 

para facilitar na descoberta de si mesmo e do outro. O nosso trabalho se propõe a 

apresentar uma maneira de tratar o texto literário como uma ferramenta de 

humanização. É preciso deixar claro que essa não é a única maneira, mas apenas uma 

dentre infinitas possibilidades de atividade a ser desenvolvida com o texto literário. 

Esperamos poder contribuir para a extinção de um ensino falido e opressor da literatura.  

Ainda segundo Cosson (2014, p. 13), 

 
O desaparecimento ou mais precisamente o estreitamento do espaço 
da literatura na escola pode ser comprovado por vários indícios [...]. 
Um deles são os próprios livros didáticos que, se antes continham 
fragmentos de textos literários, hoje são constituídos por textos os 
mais diversos. As antologias dos livros didáticos de Língua 
Portuguesa, espaço tradicionalmente destinado à literatura na escola, 
são agora fragmentos recortados, adaptados ou condensados de 
Gêneros, modalidades, contextos culturais e temas que passam ao 
largo da literatura. No melhor dos casos, os textos literários se perdem 
entre receitas culinárias, regulamentos, roteiros de viagem, fôlderes 
publicitários, bulas de remédio e textos jornalísticos que são 
esmagadora maioria. 

  

A alegação ou justificativa para se criar a referida redução do espaço literário na 

escola parece com o de considerar a atividade literária como sendo uma inutilidade , 

segundo teorias que “pressupõem que o leitor competente é formado por meio do 

contato com textos de uso social variado” (COSSON, 2014, p. 13), como se o texto 
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literário, dada a singularidade de sua linguagem criadora e fabulatória, não apresentasse 

“a regularidade necessária” ao ensino da escrita. 

 
Interessa acentuar que, ao tomar o letramento como processo, estamos 
tratando de um fenômeno dinâmico, que não se encerra em um saber 
ou prática delimitada a um momento específico. Por ser apropriação, 
permite que seja individualizado ao mesmo tempo em que demanda 
interação social, pois só podemos tornar próprio o que nos é alheio. 
Apropriação que não é apenas de um texto, qualquer que seja a sua 
configuração, mas sim de um modo singular de construir sentidos: o 
texto literário. Tal singularidade vem tanto de uma interação verbal 
única e intensa mediada pelo texto literário, uma vez que a literatura é 
essencialmente palavra, quanto da experiência de mundo que 
concentra e disponibiliza, pois não há limites temporais ou espaciais 
para um mundo feito de palavras – o exercício de liberdade que nos 
torna humanos (COSSON, 2014, p. 25). 

  

Precisamos, porém, ressaltar, defendendo o não estreitamento do espaço da 

literatura na escola, que o texto literário, em suas representações não pragmáticas da 

linguagem, contribui para dar ao aluno uma formação mais ampla e interdisciplinar. O 

letramento literário põe o aluno não apenas em contato com o objeto artístico, que já é 

uma experiência significativa, mas também com diversos conhecimentos que o universo 

artístico-literário comporta, pois exige do leitor um olhar sobre o conhecimento de 

natureza dialógica e interativa, o que é de fundamental importância para a formação 

intelectual e cultural do cidadão. 
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2. PROCESSOS DIALÓGICOS: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS OBRAS 

 

O dialogismo, segundo Bakhtin (apud BEZERRA 2005, p. 192), “não se 

constrói como abstração desprovida de conteúdo histórico, social e ideológico”. 

Analisando tal conceito, o dialogismo está relacionado a um conteúdo histórico como, 

por exemplo, os contos tradicionais que faziam parte da vida de uma criança e que eram 

transmitidos oralmente como forma de transmitir um ensinamento relacionado à vida 

infantil, consequentemente esta mensagem era imbuída de ideologia que seria 

importante para a formação da personalidade da criança. 

 Não raro, as discussões em torno do texto recaem sobre a perspectiva da 

intertextualidade e do dialogismo, discussão pela qual se reconhece que todo texto é 

costurado por uma pluralidade de vozes e entrelaçado por uma variedade de textos 

outros, o que nos permite dizer que o texto concebido como tendo apenas uma voz 

individual é pura ilusão. Essa natureza da linguagem se configura a partir do 

entrelaçamento de valores sociais e culturais, permitida pelo contato de vozes diversas, 

o que Bakhtin (2002) denominou de discurso polifônico. Trata-se, assim, do universo 

interdiscursivo da linguagem, que pressupõe, segundo a perspectiva bakhtiniana do 

discurso, um diálogo nem sempre simétrico e harmonioso, uma vez que o diálogo entre 

as mais diferentes vozes pode se constituir pela comunhão ou pelo confronto, neste caso 

mediado pela ironia. Em comentário sobre o pensamento teórico de Bakhtin, Fernando 

Alves (2013), em seu livro O Aspecto Polifônico D’Os Lusíadas, diz que 

  
A polifonia surge, assim, como uma categoria teórico-literária capaz 
de permitir ao crítico, ao esteta ou ao pesquisador proceder à exegese 
de um texto, determinando a especificidade artística com base no 
conhecimento do objeto estético (o discurso literário).  
 

E o próprio Bakhtin (2002, p. 182), assim caracteriza a sua teoria: 
 
 

No romance polifônico, o valor da variedade da linguagem e das 
características do discurso é mantido, se bem que esse diminui e, o 
mais importante, modificam-se as funções artísticas desses 
fenômenos. O problema não está na existência de certos estilos de 
linguagem, dialetos sociais, etc., existência essa estabelecida por meio 
de critérios meramente linguísticos; o problema está em saber sob que 
ângulo dialógico eles se confrontam ou se opõem na obra.  
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 Nas obras discutidas neste trabalho, podemos perceber que tanto Chapeuzinho 

Amarelo, de Chico Buarque, quanto Fita Verde no Cabelo, de Guimarães Rosa, se 

confrontam com o texto a que eles remetem, o conto tradicional de Chapeuzinho 

Vermelho, dos Irmãos Grimm, porque, apesar das semelhanças em alguns aspectos, 

verificamos que as diferenças se fazem presentes nos dois textos. Partiremos, então, em 

uma análise que nos leve a entender as diferenças plantadas nesses textos à luz de seus 

contextos de produção e suas ideologias inerentes à criação textual.  

Partiremos, para tanto, da ideia de que “Toda a parte verbal de nosso 

comportamento (quer se trate de linguagem exterior ou interior) não pode, em nenhum 

caso, ser atribuída a um sujeito individual considerado isoladamente” (BAKHTIN apud 

DAHLET, 2001, p. 59). 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que:  

 

A segunda voz, uma vez instalada no discurso do outro, entra em 
hostilidade com o seu agente primitivo e o obriga a servir a fins 
diametralmente opostos. O discurso se converte em palco de luta entre 
duas vozes (BAKHTIN apud CASTRO, 2001, p. 130). 

  

As duas vozes em confronto permitem-nos reconhecer que não há um texto 

genuinamente puro nem tampouco há, nele, um autor com uma voz única e absoluta, em 

função da pluralidade que o texto comporta.  Por essa via, compreende-se que toda 

linguagem se constitui de natureza plural e polifônica, marcada por diferentes sujeitos. 

Tal perspectiva vem contribuindo para uma compreensão mais ampla da 

literatura comparada. No campo da literatura, conforme Tânia Franco Carvalhal (2003, 

p. 69), “a crença de que há nos textos literários elementos comuns que identificam sua 

natureza, sem que isso os uniformize, é que ampara a atuação não só da teoria literária 

como da literatura comparada [...]”. 

É fato que a identificação da natureza de um texto se dá primeiramente pela 

forma como ele está estruturado. Reconhecer elementos que fazem referência a outros 

textos só é possível quando o leitor conhece as demais obras, para que se constate nele a 

presença da intertextualidade. Isto só é possível devido ao conhecimento que o leitor 

tem em sua prática de leitura. 

Diante disso, podemos dizer que “a intertextualidade nos permite entender que 

ler um texto é lançá-lo num espaço interdiscursivo e na relação de vários códigos, que 

são constituídos pelo diálogo entre textos e leitura” (CARVALHAL, p. 76). 



21 
 

Ainda de acordo com a perspectiva de Carvalhal (2003, p. 20),  

 

[...] a intertextualidade, ao designar os sistemas impessoais de 
interação textual, coletiviza a obra. [...] A investigação das redes 
intertextuais e o exame dos modos de absorção e de transformação 
permitem que se avaliem os processos de apropriação criativa, 
favorecendo não só o conhecimento das peculiaridades dos textos, 
mas também a compreensão dos procedimentos de produção literária. 
 

 Podemos dizer que todo texto é um misto de outras vozes que conseguimos 

constatar devido a nossa experiência leitora, são vozes que se entrelaçam favorecendo a 

produção literária rica de significação e sempre em reconstrução a partir do já 

conhecido, possibilitando, assim, novas leituras e discussões, porque a literatura tem 

esse papel enriquecedor de propiciar aos que desfrutam deste bem que é capaz de 

transformar vidas e conscientizar a partir da produção literária, procurando despertar a 

criticidade em cada leitor. 

Bezerra (2005, p. 191) esboça a seguinte caracterização da polifonia: “o que 

caracteriza a polifonia é a posição do autor como regente do grande coro de vozes que 

participam do processo dialógico”. Podemos perceber isso nas obras que serão 

analisadas adiante. 

A polifonia se constitui de vozes autônomas. Ela tem que ter vozes 

plenivalentes, ou seja, plenas de valor, uma não pode sucumbir à outra. Conforme 

Bezerra (2005), “todo processo dialógico é polifônico”. 

Segundo Brait (2013, p. 55), Bakthin se refere às relações dialógicas, o que hoje 

se poderia chamar de Análise Dialógica do Discurso. Em Problemas da poética de 

Dostoiévski, Brait (2013, p. 55, 56) nos diz: 

 

De fato, o caráter essencialmente dialógico em Dostoiévski não se 
esgota, em hipótese alguma, nos diálogos externos 
composicionalmente expressos, levados a cabo pelas suas 
personagens. O romance polifônico é inteiramente dialógico. Há 
relações dialógicas entre todos os elementos da estrutura romanesca, 
ou seja, eles estão em oposição como contraponto. As relações 
dialógicas – fenômeno bem mais amplo do que as relações entre as 
réplicas do diálogo expresso composicionalmente – são um fenômeno 
quase universal, que penetra toda a linguagem humana e todas as 
relações e manifestações da vida humana, em suma, tudo o que tem 
sentido e importância. 
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Em Bakhtin: Dialogismo e polifonia (2013, p. 56), a mesma autora faz a 

seguinte reflexão: 

 

O acompanhamento dessa reflexão permitirá ao leitor conceber um 
importante ângulo da polifonia Bakhtiniana. Ao observar o texto 
literário, Bakhtin sugere determinados aspectos que podem ser 
estendidos à linguagem comum. Esse é o caso, por exemplo, do 
conceito de herói que, num primeiro momento, pode parecer exclusivo 
ao texto artístico. 
 
 

Ainda no estudo da polifonia presente nos textos, a autora exemplifica da 

seguinte forma o diálogo e a polifonia presentes em um estudo no qual se busca analisar 

a natureza polifônica da linguagem: 

 

Um pesquisador em ciências humanas, ao eleger um ângulo do 
homem para trabalhar, não se coloca como aquele que fala e que lida 
com um objeto mudo. Ele dialoga com o seu objeto, com esse herói, 
de tal forma que apreendê-lo significa alterar-se, modificar-se, 
construir conhecimento na polifonia das vozes que se encontram e se 
cruzam (BRAIT, 2013, p. 56). 
 

 Assim, é importante que aquele que trabalha com dialogismo reconheça que o 

diálogo permanece entre o objeto e seu sujeito porque ambos mantêm uma relação 

dialógica discursiva. 

 Conforme Bezerra (2005, p. 195), a polifonia se define: 

 

Pela convivência e pela interação, em um mesmo espaço do romance, 
de uma multiplicidade de vozes e consciências independentes e 
imiscíveis, vozes plenivalentes e consciências equipolentes, todas 
representantes de um determinado universo e marcadas pelas 
peculiaridades desse universo. Essas vozes e consciências não são 
objeto do discurso do autor, são sujeitos de seus próprios discursos. 
 

 
Isso significa dizer que o texto sempre é permeado de outros discursos e, nessa 

composição, mesmo essas vozes e consciências são sujeitos de seus próprios discursos, 

o que implica dizer que todo discurso é ímpar, pois sempre é renovado, mesmo quando 

este nos remete a outros. 

Em seus estudos sobre o papel do autor no processo polifônico na obra de 

Bakhtin, Bezerra (2005, p. 199) discute que: 
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Bakhtin, porém, não nega o papel do autor no processo polifônico 
nem lhe reserva uma função secundária. Para ele o autor não é 
passivo, não renuncia ao seu ponto de vista e à sua verdade, não se 
limita a montar pontos de vista e verdades alheias; ele enfatiza a 
relação dialógica entre autor e personagem, “a relação de 
reciprocidade inteiramente nova e especial entre minha verdade e a 
verdade do outro. O autor é profundamente ativo, mas seu ativismo 
tem um caráter dialógico especial”, está diretamente vinculado” à 
consciência ativa e isônoma do outro”, a um ativismo que “interroga, 
provoca, responde, concorda, discorda”, enfim, um ativismo que 
estabelece uma relação dialógica entre a consciência criadora e a 
consciência recriada, e esta participa do diálogo com plenos direitos á 
interlocução com outras vozes, inclusive com a voz do autor, 
mantendo-se imiscível e preservando suas peculiaridades de falante. É 
essa posição do autor em relação às personagens que caracteriza a 
polifonia no romance. 

 
 Nesse contexto, podemos perceber que o discurso polifônico é um processo de 

recriação em que outras vozes se fazem presentes para responder, concordar, discordar, 

enfim, fazer parte desse processo criativo que um texto dialógico possui e que tem uma 

riqueza textual devido ao uso dessas vozes plenas de valor que enriquecem o texto e o 

tornam mais significativo.  

 Podemos constatar isso na obra Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Ao se 

deparar com o título de tal obra, de imediato, o leitor é levado a perceber nele a 

presença do famoso conto Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm. Tal fato é logo 

confirmado no decorrer da narrativa com elementos textuais como, por exemplo, a 

menina e o lobo, personagens que aparecem no poema narrativo de Chico Buarque e 

que também há em Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm. 

 Dentro dessa perspectiva dialógica, tanto Fita Verde no Cabelo quanto 

Chapeuzinho Amarelo remetem-nos ao clássico Chapeuzinho Vermelho. Com relação à 

obra Fita Verde no Cabelo, de João Guimarães Rosa, o título, por meio da simbologia 

das cores, remete aos outros dois pelo adjetivo verde. A cor nos textos em questão é um 

elemento caracterizador das personagens.  

 Além da cor, outros elementos do conto de João Guimarães Rosa fazem relação 

com o texto fonte de Chapeuzinho Vermelho: a menina, a avó, os lenhadores e o lobo. 
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2.1 Chapeuzinho Amarelo 

 

Da vida e obra do autor 

 

Francisco Buarque de Holanda, filho do renomado historiador Sérgio Buarque 

de Holanda e de Maria Amélia Cesário Alvim, nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de 

junho de 1944. 

Seu amor pela música foi despertado aos quinze anos, quando então estreia num 

show de estudantes com a música de sua autoria “Marcha para um dia de sol”. Em 1966, 

“A Banda”, composição de Chico Buarque, ganha o II Festival de Música Popular 

Brasileira da TV Record. No mesmo ano, grava seu primeiro LP e se torna uma 

celebridade nacional e internacional. 

Foi em 1974 que Chico Buarque estreou na literatura, com a obra Fazenda 

Modelo, baseada no livro A revolução dos bichos, de George Orwell. 

 Em virtude da ditadura militar (1964-1985), Chico foi exilado no dia 03 de 

janeiro de 1969. No fim da década de 1970, a crise do petróleo fez cair por terra as 

ilusões do milagre brasileiro sustentadas pelo governo militar. Assim, a ditadura perdia 

a única justificativa possível: o crescimento econômico. Os generais preparavam sua 

saída e anunciavam a anistia dos exilados. 

É nesse processo inicial de redemocratização que Chico Buarque estreia na área 

da literatura infantil e lança, em 1979, o livro Chapeuzinho Amarelo. Esse livro, 

ilustrado por Ziraldo, é um poema narrativo que trata das aventuras de uma menina que 

tinha medo de tudo. A narrativa é construída em torno do advérbio de negação “não”, 

que permeia toda a história ,mostrando o que Chapeuzinho Amarelo não fazia devido ao 

medo que fazia parte de sua vida. 

A obra trata de uma criança, caracterizada como Chapeuzinho Amarelo, que 

possuía medo de tudo. Medo do desconhecido. O medo, de tão presente em sua vida, já 

a havia deixado paralisada, mas o maior medo que essa menina possuía era do lobo. 

Apesar de nunca tê-lo visto, ela simplesmente “Tinha cada vez mais medo / do medo do 

medo do medo / de um dia encontrar um LOBO (2003,p.4)”. Até que um dia, ao se 

deparar com o lobo de verdade, ela descobre que “Um lobo que não existia”. Ou seja, 

ela se dá conta de que o animal não é tão assustador quanto havia imaginado e perde o 

medo, fato que o deixou profundamente irritado. A todo custo ele tentou amedrontar 

Chapeuzinho, mas esta não se rendia às suas malvadezas. Até que o lobo se transforma 
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em bolo, deixando claro que o que antes era medo, agora é o desejo de toda criança: um 

doce delicioso. Esse acontecimento serviu para deixar Chapeuzinho corajosa, e assim 

ela “transforma / em companheiro / cada medo que ela tinha”.  

O trecho a seguir aborda o início da obra, no qual o autor já nos apresenta a 

personagem e seu companheiro: o medo. 

 

Era Chapeuzinho Amarelo. 
Amarelada de tanto medo. 
Tinha medo de tudo, 
aquela Chapeuzinho 
já não ria. 
Em festa não aparecia. 
Já não subia escada 
nem descia. 
Não estava resfriada 
mas tossia. 
Ouvia conto de fada 
e estremecia. 
Não brincava mais de nada, 
nem de amarelinha 
(BUARQUE, 2003, p. 1). 

 

Podemos perceber que a personagem tornou-se uma pessoa inoperante, pois ela 

não agia no mundo em que vivia por causa do medo que tomava conta da sua vida. Seu 

medo era fruto dos contos que ela ouvia, fazendo com que ela não agisse na vida em 

decorrência do medo que a atormentava. 

Esse medo era reflexo das histórias que ela ouvia sobre o lobo mau contadas 

pelos adultos com os quais ela mantinha contato na tentativa de educá-la. É aí que 

percebemos a citação mais profunda com o texto precedente, Chapeuzinho Vermelho, 

contado tradicionalmente pelos adultos para ganhar a confiança das crianças e, assim, 

poder orientá-las da maneira que atendesse as suas expectativas. Percebemos que 

Chapeuzinho Amarelo é uma dessas crianças que ouviu tal narrativa. O lobo da 

narrativa de Buarque é o mesmo lobo, portanto, da narrativa dos irmãos Grimm, como 

podemos perceber no trecho a seguir:  

 

E de todos os medos que tinha 
o medo mais que medonho 
era o medo do tal do LOBO. 
Um LOBO que nunca se via, 
que morava lá pra longe,  
do outro lado da montanha, 
num buraco da Alemanha, 
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cheio de teia de aranha, 
numa terra tão estranha,  
que vai ver que o tal do LOBO 
nem existia (BUARQUE, 2003, p. 3).  

 
A distância geográfica apresentada nessa história remete-nos a um personagem 

que só existia no universo das estórias infantis. Estava longe porque não era um lobo 

real, era o de Chapeuzinho Vermelho; o lobo tantas vezes ouvido, de maneira 

assustadora, da boca de um adulto. Na verdade, o medo não era do lobo, mas de uma 

representação tão feroz realizada pelos adultos, ao contar a história. 

Antes de prosseguirmos em nosso estudo, faz-se necessário analisarmos o título 

Chapeuzinho Amarelo. Por que a cor amarela? Dentre tantas cores, por que o autor 

escolheu o amarelo para caracterizar a nossa personagem?  

Sabemos que a cor amarela, tradicional e pejorativamente, assume uma 

conotação negativa em nossa sociedade. Àquele que não mostrou sua coragem quando 

foi posto à prova é logo atribuída a expressão “amarelou”. Chama-se de amarelo aquele 

que também não serve para nós (“Saía já daqui, seu amarelo ‘empalemado’”). Assim, 

acreditamos que, por seu medo, a nossa chapeuzinho é caracterizada como “amarelo’: 

“Era Chapeuzinho Amarelo/ Amarelada de tanto medo”. Essa condição de Chapeuzinho 

Amarelo revela a situação em que ela se encontrava por trazer consigo, em sua bagagem 

intelectual, o conhecimento dos contos de fadas. Seu medo era fruto desse 

conhecimento. 

No entanto, a mesma sociedade que associa o amarelo ao desprezo é a mesma 

que atribui valor a essa cor. Na crença, é a cor do ouro, da riqueza, aquela cor que temos 

que usar no réveillon, se quisermos conseguir dinheiro no ano que se iniciará. Assim é 

que, mesmo depois de Chapeuzinho ter deixado de sentir medo, a cor amarela ainda se 

faz presente na vida da personagem em forma de alegria, de prazer, de felicidade, por 

meio de brincadeira (“depois brinca de amarelinha / com o primo da vizinha”). 

O texto ainda discorre que ela tinha medo de tudo, implicando a sua não ação no 

mundo em que ela vivia. Ela não ria, não ia às festas, não subia escada nem descia. 

Mesmo não estando resfriada, tossia; o que revela uma doença inventada pelo próprio 

medo da vida. 

Um medo que nos chama atenção é o medo dos contos de fadas. Mesmo ao 

ouvir as narrativas fantásticas, Chapeuzinho Amarelo sentia medo. Aqui vale uma 

reflexão. Esse conto de fadas citado no texto é o próprio conto Chapeuzinho Vermelho, 

pensamento que é reforçado quando surge a presença de um personagem desse conto e 
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que na história de Chapeuzinho Amarelo representa a personificação de todo medo 

sentido por ela: o medo do lobo. O lobo mau da nossa Chapeuzinho Amarelo é, pois, o 

lobo mau de Chapeuzinho Vermelho.  

Outros elementos presentes no poema narrativo de Chico Buarque remetem-nos 

diretamente ao conto de Chapeuzinho Vermelho, quando ela encontra-se pessoalmente 

com o lobo. Observe:  

 

Carão de lobo, 
olhão de lobo, 
jeitão de lobo  
e principalmente um bocão 
tão grande que era capaz 
de comer duas avós, 
um caçador, 
rei, princesa, 
sete panelas de arroz 
e um chapéu 
de sobremesa. (BUARQUE, 2003, p.4). 
 

 

Comparemos com a caracterização do lobo presente do conto de Chapeuzinho 

Vermelho, quando ela chegou à casa de sua avó: 

 

“Ó!, Avó, que grandes olhos tens!” – “Para poder ouvir-te melhor.” – 
“O! Avó, que grandes olhos tens!” – “Para poder ver-te melhor.” – 
“Ó! Avó, que grandes mãos tens!” – “Para poder abraçar-te melhor!.” 
– “Mas, avó, que boca horrivelmente grande tens!” – “Para poder 
comer-te melhor”.  

 

Fica claro que tão logo se encontrou com o lobo, Chapeuzinho Amarelo o 

comparou com o animal visto por Chapeuzinho Vermelho sobre o qual havia escutado 

nas contações dos adultos. Nas duas histórias, há uma tentativa de apresentar o animal 

de maneira grande, feroz. No poema narrativo de Chico Buarque, essa grandiosidade é 

alcançada por meio do aumentativo “ão”: “carÃO”, “jeitÃO”, “olhÃO”  e “bocÃO”. Já 

no conto dos irmãos Grimm, a ferocidade é reforçada pela utilização da interjeição “Ó”, 

que reforça a intenção dos adultos ao lerem essa história para as crianças para deixá-las 

com medo.  

As semelhanças não param por aí. No mesmo trecho anterior do conto de 

Chapeuzinho Amarelo, as palavras “avós”, “caçador” e “chapéu”, remetem-nos 

diretamente aos elementos presentes no conto de Chapeuzinho Vermelho. 
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Podemos perceber que essa narrativa se constrói do conhecimento texto-fonte de 

Chapeuzinho Vermelho porque é através deste conto que a personagem passa a ter os 

seus medos, pois sua história revela os perigos pelos quais passa uma menina 

denominada de Chapeuzinho Vermelho. 

Como forma de protegê-la, no decorrer de sua história, alguns adultos colocam 

medos na criança. Sabe-se que durante um longo período das histórias das sociedades, 

as crianças sempre internalizaram medos e sentimentos diversos criados pelos adultos, 

principalmente para que aprendessem certos valores e disciplinas. Só que com o passar 

do tempo os medos vão surgindo e, como tal, precisamos enfrentá-los e superá-los. O 

texto literário de Chico Buarque é uma narrativa bem atual, pois trata de algo que faz 

parte da vida do ser humano em toda a sua trajetória. É necessário vencer o medo 

sempre, porque rompê-lo é aceitar que você está em constante construção e a 

personagem do poema narrativo precisava fazer isso, para construir uma nova história 

assim como todos nós necessitamos fazê-lo em nossas vidas. 

A consciência dos perigos faz com que Chapeuzinho Amarelo expresse um 

medo em excesso por tudo que a cerca porque ela se sente mais confortável não agindo, 

pois pensa que assim estaria protegida, segura em não fazer nada, tornando-se um ser 

inoperante. 

Seus medos pequenos são transformados em algo maior como, por exemplo, 

“minhoca, para ela, era cobra”. Há nessa construção a figura de linguagem chamada 

hipérbole, pois caracteriza um exagero da expressão que visa à expressão máxima da 

intensidade do medo. 

Existe paradoxo em seus próprios medos, pois diz “que nunca apanhava sol 

porque tinha medo de sombra”. São duas coisas distintas, o que revela uma confusão até 

na identificação dos próprios medos. 

Sobre isso, Meneses (2010) afirma: 

 

A menininha se recusa a encarar a ambiguidade e contraditoriedade 
das coisas, a reconhecer que cada coisa tem um contrário, cada 
positivo carrega virtualmente seu negativo, sendo a realidade tecida de 
Bem e Mal entranhados, travejados. E o que sintetiza, para 
Chapeuzinho Amarelo, essa recusa paralisante é: 
E nunca apanhava sol 
porque tinha medo da sombra  
Isso que os junguianos chamam de “sombra”, o lado negativo de tudo 
que existe, aqui é formulado com todas as letras. 
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Na verdade, o medo da “sombra” é o medo do desconhecido, do que está 

encoberto. É melhor ficar com o que se sabe do que correr o risco de se machucar com o 

desconhecido.  

Buarque (2003, p. 2) nos mostra uma personagem totalmente sem ação, sem 

vivência no mundo diante do medo que paralisa, conforme o trecho a seguir: 

 

Não ia para fora para não se sujar. 
Não tomava sopa pra não ensopar. 
Não tomava banho pra não descolar. 
Não falava nada pra não engasgar. 
Não ficava em pé com medo de cair. 
Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, 
Com medo de pesadelo. 

 

Muitas vezes o ser humano traz consigo experiências dolorosas na vida que o 

fazem agir ou não agir de determinada maneira. Essas atitudes são reflexos das 

experiências dolorosas, traumáticas, que deixam sequelas em sua personalidade. Os 

medos, por sua vez, têm sua origem em tais experiências que são reveladas em nossa 

forma de nos comportar diante das circunstâncias da vida. 

A personagem demonstrava tal comportamento medroso, adquirido dos 

conhecimentos dos contos de fadas, não dormindo “com medo de pesadelo”. 

 Essa afirmação é constante durante a narrativa de Chico Buarque (2003, p. 3): 

 

E de todos os medos que tinha o medo mais que medonho que tinha 
O medo mais que medonho 
Era o medo do tal LOBO. 
Um LOBO que nunca se via, 
Que morava lá pra longe, 
Do outro lado da montanha, 
num buraco da Alemanha, 
cheio de teia de aranha, 
numa terra tão estranha, 
que vai ver que o tal do LOBO 
nem existia. 

 

 

Nesse trecho, o lobo, personagem que nos remete ao conto de Chapeuzinho 

Vermelho, aparece como um dos seus medos mais medonhos. A menina sabia como o 

lobo mau que na versão dos irmãos Grimm acaba engolindo Chapeuzinho Vermelho. 
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Apesar de nunca ter visto o lobo mau e saber que ele morava longe, ela tinha 

esse medo, um medo que era fruto desse conhecimento do conto de Chapeuzinho 

Vermelho. Mesmo assim, ela ainda chega a duvidar de sua existência. 

A passagem a seguir, na p. 4, constata esse fato: 

 

Mesmo assim a Chapeuzinho 
Tinha cada vez mais medo 
do medo do medo do medo 
de um dia encontrar um LOBO. 
Um lobo que não existia. 

 

Seu medo aumentava só em pensar de um dia encontrar um lobo. Isso demonstra 

que nós seres humanos temos os nossos medos e muitas das vezes temos que enfrentá-

los mesmo que eles não sejam respaldados pelas experiências vividas. Tais medos, na 

maioria das vezes, são frutos da nossa própria imaginação, sendo muito mais fácil 

enfrentá-los do que guardá-los, impedindo nossa ação e desenvolvimento no mundo.  

Era o que estava acontecendo com Chapeuzinho Amarelo. Enquanto ela estava 

aprisionada a esse sentimento, não agia, tornando-se um ser inoperante, sem ação no 

mundo. 

A partir do momento que ela encontra com o lobo, depara com o que causa seu 

medo, e a partir desse enfrentamento começa a perder o medo do lobo. É o que podemos 

perceber na p. 5: 

 
Mas o engraçado é que, 
assim  que encontrou o LOBO, 
a Chapeuzinho Amarelo 
foi perdendo aquele medo, 
o medo do medo do medo 
de um dia encontrar um LOBO. 
Foi passando aquele medo 
Do medo que tinha do LOBO. 
Foi ficando só com um pouco 
De medo daquele lobo. 
Depois acabou o medo 
E ela ficou só com o lobo. 

  

O poema narrativo de Chico Buarque mostra que, apesar de a personagem ter 

medo durante quase toda a narrativa, ela consegue superá-lo. Segundo o poema, quando 

Chapeuzinho encontra o lobo, ou seja, quando fica frente a frente com quem provocava 

suas angústias, ela começa a perder o medo do que lhe fazia ser inoperante, presa dentro 
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de si mesma. O enfrentamento do problema que a atormentava parece menor quando ela 

encontra com o lobo. Eis um trecho da narrativa que ilustra o nosso pensamento: 

 

Mas o engraçado é que, 
assim que encontrou com o LOBO, 
a Chapeuzinho Amarelo 
foi perdendo aquele medo, 
o medo do medo do medo 
de um dia encontrar um LOBO. 
Foi passando aquele medo 
do medo que tinha medo do LOBO. 
Foi ficando só com um pouco 
de medo daquele lobo. 
Depois acabou o medo 
e ela ficou só com o lobo 
(BUARQUE, 2003, p. 5). 
 

 

O que acontece no final da narrativa é que a personagem Chapeuzinho Amarelo 

consegue superar o medo, tanto que ela transforma todas as coisas que a assustava em 

outras. É o que revela o trecho transcrito a seguir: 

 
Mesmo quando está sozinha, 
inventa uma brincadeira. 
E transforma 
em companheiro 
cada medo que ela tinha: 
O raio virou orrái, 
barata é tabará, 
a bruxa virou xabru 
e o diabo bodiá 
(BUARQUE, 2003, p. 9). 
 

 

Assim, fica evidente o caráter social do texto literário. O texto de Chico Buarque 

caracteriza-se como motivador de superação, pois ensina-nos a enfrentar os nossos 

medos com sabedoria e nos mostra que por trás daquela coisa que nos “petrifica”, existe 

uma amarelinha para desfrutarmos em brincadeiras com nossos amigos. Ao contrário do 

texto de Chapeuzinho Vermelho, que nos ensina de maneira aterrorizante a termos 

medo, medo do lobo mau.  

 Todas as pessoas lidam com o medo em determinado tempo na vida e, como a 

personagem, devemos encarar e superar os nossos medos, porque só assim poderemos 

agir no mundo em que vivemos. Ao trabalhar essa narrativa, Chico Buarque nos traz a 

reflexão de que o ser humano vivencia esse sentimento e que só é possível vencê-lo a 
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partir do enfrentamento do problema. Evidencia, assim, o caráter humanizador da 

literatura, no sentido de que nos ensina a transformar a nossa realidade. 

 

2.2 Fita Verde no Cabelo: nova velha história 

 

    Da vida e obra do autor 

 

João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo/MG, no dia 27 de junho de 1908, 

e era o primeiro dos seis filhos de D. Francisca Guimarães Rosa (Chiquitinha) e de 

Florduardo Pinto Rosa, mais conhecido por “seu Fulô”; comerciante, juiz de paz, 

caçador de onças e contador de estórias. 

João Guimarães Rosa era um poliglota, falava português, francês, alemão, 

inglês, espanhol, italiano, esperanto e um pouco de russo. 

Com apenas 16 anos, matricula-se na Faculdade de Medicina da Universidade de 

Minas Gerais. Iniciou-se nas letras em 1929, ainda como estudante. Escreveu quatro 

contos: Caçador de camurças, Chronos Kai Anagke (título grego que significa tempo e 

destino), O mistério de Highmore Hall e Makiné, escrito para um concurso promovido 

pela revista O Cruzeiro. Todos os contos foram premiados e publicados com ilustrações 

em 1929-1930, alcançando o autor seu objetivo, que era o de ganhar a recompensa nada 

desprezível de cem contos de réis. Chegou a  confessar, depois, que nessa época 

escrevia friamente, sem paixão, preso a modelos alheios. 

Em 1936, recebe o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras pela 

coletânea de poemas Magma. 

Em 27 de junho de 1930, ao completar 22 anos, casa-se com Lígia Cabral Penna, 

então com apenas 16 anos, que lhe dá duas filhas: Vilma e Agnes. Dura pouco seu  

primeiro casamento, desfazendo-se uns poucos anos depois. Ainda em 1930, forma-se 

em Medicina, tendo sido o orador da turma, escolhido por aclamação pelos 35 colegas. 

Foi cônsul Adjunto em Hamburgo em 1938 e Chefe de gabinete do ministro 

João neves Fontoura em 1946. Em 1948, foi a Bogotá como Secretário Geral da 

delegação brasileira. 

Sua obra mais famosa, Grande Sertão: Veredas, foi traduzida para diversas 

línguas e seu sucesso deve-se, sobretudo, às inovações formais. 

Em 1962, é lançado Primeiras Estórias, livro que reúne 21 contos pequenos.  
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Em 8 de agosto de 1963 é eleito para a Academia Brasileira de Letras por 

unanimidade.  

Adia a sua posse por quatro anos e quando decide fazê-lo, em 19 de novembro 

de 1967, ele morreria subitamente em seu apartamento em Copacabana, sozinho (a 

esposa fora à missa), mal tendo tempo de chamar por socorro. 

 

 O conto Fita verde no cabelo: nova velha história narra a estória de uma menina 

que morava em uma aldeia, junto com sua mãe e os demais moradores. Um dia, sua mãe 

pediu para que ela fosse até a casa de sua avó, que muito amava a menininha, para 

deixar um pote de doce em calda. Pediu também que na volta trouxesse framboesas. A 

menininha (como é apresentada no texto) decide enfeitar-se com uma fita verde no 

cabelo. Fita Verde sai pelo bosque em direção à casa de sua avó. No meio do caminho, 

descobre que não existe lobo nenhum, pois o animal já havia sido morto pelos 

lenhadores. Ela, então, cheia de coragem, decide ir por um caminho mais longo. Ao 

chegar ao seu destino, encontra a avó muito debilitada, dá-se conta de que perdeu a fita 

do seu cabelo e presencia a morte de sua vovozinha.   

 Assis (2006), em seu texto, apresenta-nos Fita Verde no Cabelo da seguinte 

maneira: 

 

Fita verde no Cabelo: nova velha história, conto de Guimarães Rosa, 
foi publicado, originalmente, no livro Ave, Palavra, mas, em 1992 
ganhou uma edição própria da editora Nova fronteira com ilustrações 
maravilhosas de Roger Mello. O projeto gráfico valoriza um cinza 
esverdeado – nunca preto. A menina e o lobo ganham um texto 
poético do escritor mineiro que conversa com a sensibilidade artística 
do ilustrador candango. Anjos barrocos, moinhos, o interior de Minas, 
“velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam”... 
tudo é novo para o universo tradicional de Chapeuzinho Vermelho, 
texto com o qual Fita Verde no Cabelo dialoga. João Guimarães Rosa 
exige do leitor um pouco mais de atenção. Suas frases nunca são 
óbvias. Fazendo com que o leitor reflita mais para compreender esta 
maravilhosa obra da literatura infanto-juvenil que foi vencedora do 
Prêmio Jabuti de Melhor Ilustração (1993) e Melhor Produção 
Editorial pela Câmara Brasileira do Livro. 
 

 O conto Fita Verde no Cabelo, de João Guimarães Rosa, apresenta-nos uma 

nova versão do tradicional conto de Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm. A 

própria expressão “nova velha história”, presente no título do texto, remete-nos a uma 

tentativa de contar uma história de outra maneira. É isso que faz Guimarães Rosa em 
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seu conto e é o que podemos confirmar através da fala de Coutinho (1998), sobre o 

caráter escritural do referido texto: 

 

Trata-se, segundo Rosa, de uma “nova velha estória” e esta 
informação, de natureza paratextual, condiciona o ato de leitura na 
medida em que o jogo os adjetivos presente no subtítulo insere o texto 
em ordens temporais diferenciadas. 

  

 A narrativa rosiana é toda construída a partir do conto de Chapeuzinho 

Vermelho. Fita Verde age conforme os acontecimentos da narrativa tradicional. O 

próprio espaço no qual se constrói a nova história já nos é apresentado por meio de uma 

comparação: “Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor”. Ora, nem 

maior nem menor do que qual aldeia? A aldeia mesma na qual vivia a menina do capuz 

vermelho.  

As duas meninas, presentes nos dois contos, saem sozinhas de casa, algo que não 

é normal na vida de uma criança, pois dessa forma ela está sujeita aos perigos os quais 

não está apta a se defender. Durante o trajeto feito por Fita Verde, nos são apresentadas 

as personagens que também são comuns à história de Chapeuzinho Vermelho, como os 

lenhadores e o lobo.   

A protagonista escolhe o caminho mais longo, o que a deixa mais sujeita aos 

perigos e a se distrair com tudo que ela encontra pelo caminho, tornando possível 

encontrar um mal maior devido a sua demora. 

Na seguinte passagem temos a comprovação: 

 

Demorou, para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, 
quando ela, toque, toque, toque, bateu: – Quem é? 
– Sou eu... – e Fita- verde descansou a voz. – Sou sua linda netinha, 
com cesto e pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me 
mandou. 
Vai, a avó, difícil, disse: – Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e 
abre. Deus te abençoe. 
Fita-verde assim fez, e entrou e olhou. 
A avó na cama, rebuçada e só. 
Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um 
ruim defluxo. Dizendo: – Depõe o pote e o cesto na arca, e vem para 
perto de mim, enquanto é tempo (ROSA, 1992, p.13-17). 

  

 Outro fato que nos remete a Chapeuzinho Vermelho é o modo como Guimarães 

Rosa caracteriza a sua personagem. No conto tradicional, a garota é Chapeuzinho 

Vermelho e no conto de João Guimarães Rosa é Fita Verde no Cabelo, algo mais 
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característico da nossa atualidade. Usar uma fita no cabelo é um adereço que enfeita a 

menina, deixando-a mais bonita. 

 Outro elemento importante é a presença do lobo também na “nova velha 

história”, mas com um detalhe que merece nossa atenção: o lobo presente nessa história 

é o mesmo dos irmãos Grimm: “Daí, que, indo no atravessar o bosque, viu só os 

lenhadores, que por lá lenhavam; mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo. Pois 

os lenhadores tinham exterminado o lobo  (1992, p.5)”. Novamente, a exemplo de 

Chapeuzinho Amarelo, Fita Verde já possuía conhecimento do lobo da história infantil, 

provavelmente pela boca de sua mãe, que era quem a educava. Aqui o lobo aparece 

como terminou lá no conto original: morto pelos caçadores, que agora toma forma de 

lenhadores. Esse acontecimento é primordial para encorajar Fita Verde a seguir seu 

caminho sem medo e decidindo escolher outro trajeto, mais longo. Ela segue tranquila, 

lembrando-se de que o perigo (o lobo) já não pode mais assustar. 

 O conto se inicia como os tradicionais, com um tempo incerto caracterizado pelo 

verbo haver iniciando a narrativa, conforme a passagem a seguir: “Havia uma aldeia em 

algum lugar, nem maior nem menor, com velhos que velhavam, homens e mulheres que 

esperavam e meninos e meninas que nasciam e cresciam” (ROSA, 1992, p. 4). 

Em seguida, a personagem nos é apresentada de maneira antagônica aos outros 

personagens, como sem juízo e com o elemento que a caracteriza durante toda a 

história, que é a fita verde no cabelo. “Todos com juízo, suficientemente, menos uma 

meninazinha, a que por enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá, com uma fita verde 

inventada no cabelo” (ROSA, 1992, p. 5). 

 Voltemos a Coutinho (1998) para entendermos essa apresentação antagônica de 

Fita Verde. A autora afirma que “O perfil de carência da personagem (a sem juízo) é 

compatível com o atributo da inocência”.  

 A simbologia do verde precisa de alguma atenção. Por que uma fita? E por que 

uma fita verde? Tanto o objeto fita como a cor verde remete-nos à inocência. 

Constituem-se na metáfora da própria personagem. Fazem-nos lembrar dos “verdes 

anos” da infância, os anos da inocência, da ingenuidade, próprias do universo infantil. A 

cor verde simboliza esperança em nossa cultura. A fita verde, que caracteriza a 

personagem de João Guimarães Rosa, reflete a perda desse sentimento, já que agora ela 

se deparará com uma situação em que não se enxerga mais a esperança, porque ela terá 

que encarar a perda da avó: “Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado 

ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino no corpo” (ROSA, 1992, p. 26). 
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 Indo um pouco mais além, podemos entender, ainda, a metáfora “fita verde” 

como sendo um momento da vida em que se encontrava a protagonista da narrativa. O 

período em que ela não possuía juízo, ou seja, vivia no universo fantástico da infância. 

Época na qual ela não pensava por si mesma, os adultos pensavam por ela. Isso pode ser 

confirmado se levarmos em consideração o momento no qual ela perde a fita verde: 

“Mas agora Fita-Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em 

caminho sua grande fita verde no cabelo atada; e estava suada, com enorme fome no 

almoço” (ROSA, 1992, p. 6). 

 Percebam que aqui acontece uma reviravolta (“mas agora”) na história. É o 

momento em que ela se encontra com sua avó e percebe a debilidade desta. Fita-Verde 

se dá conta de que sua avó não está nada bem. É o momento de passagem da 

ingenuidade para a maturidade, metaforizado na morte da avó, que se concretiza no 

final do conto. Nessa parte da história, aparece mais enfaticamente a fala da personagem 

principal, como se ela agora fosse capaz de organizar seu pensamento. Ela já não é mais 

uma criança, pois já é capaz de sentir o sofrimento da avó, e essa condição de “fim” lhe 

põe em condições de refletir e interpretar a mudança física de sua avó. 

 A presença da ingenuidade (corroborada no início do conto por meio do lobo, 

elemento do universo fantástico da infância) agora dá a vez para a realidade. É chegado 

o momento em que Fita-Verde se encontra com o cruel mundo dos adultos. O mal de 

fato existe e não é mais um lobo mau, e sim, a morte. O triste fim da condição humana é 

descortinado do véu da inocência.  

 Souza (2011) afirma que “O fato de Fita-Verde declarar ter medo do lobo 

representa uma negação do mundo fantástico e a consequente inserção na realidade, 

travessia que se dá por meio da tomada de consciência”. 

 Quando Fita-Verde toma ciência de que sua avó está mesmo morta, toma um 

grande susto e diz: “Vovozinha, eu tenho medo do lobo!...” (ROSA, 1992). “O grito 

reforça a ideia de inocência perdida; é o susto de quem abrupta e repentinamente, é 

puxado para a vida”. (SOUZA, 2011), como quem diz: eu tenho medo não do lobo mau 

do conto de fadas, mas sim da crueldade da realidade.  

 A história se assemelha ao conto tradicional de Chapeuzinho Vermelho, pois da 

mesma forma que a personagem dos irmãos Grimm sai de sua casa em direção à da avó 

com o objetivo de levar um doce em calda e buscar framboesas, a personagem de Fita 

Verde no Cabelo também o faz: “Fita-verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma 
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vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar 

framboesas” (ROSA, 1992, p. 7). 

A personagem tem que enfrentar a perda da avó e nesse conto de João 

Guimarães Rosa a criança passa de uma fase infantil, sem consciência dos perigos ao 

seu redor, para uma fase na qual ela precisa lidar com algo que permeia a vida do 

indivíduo: a iminência da morte. Essa situação a coloca em condições de superação, ela 

precisa superar a morte da avó para poder seguir com a sua vida, tendo em vista que 

todos os seres humanos lidam com a morte em algum momento de suas vidas e que essa 

situação da morte, deve ser superada, apesar de difícil, para seguirmos em frente no 

longo caminho da vida. 

“O fim da estória é começo de travessia para o leitor, obrigado a perfazer o 

caminho de volta para saber de onde procede ou em que se assenta a complexidade 

dessa tessitura que é o engenho de Rosa” (SOUZA, 2011). É a literatura em seu caráter 

humanizador.  

 

2.3. Intertextualidade de Chapeuzinho Amarelo, Fita Verde no Cabelo e 
Chapeuzinho Vermelho 

 

A intertextualidade ocorre quando podemos perceber a presença de um texto em 

outro, devido à presença de elementos comuns entre eles. Nos três textos em análise, já 

constatamos essa intertextualidade logo nos títulos das obras em questão. Como conto 

tradicional do nosso universo literário, temos o nosso primeiro texto fonte que é o 

clássico da literatura universal – o conto de Chapeuzinho Vermelho. Os demais que 

surgem após este como Fita Verde no Cabelo (1992) e Chapeuzinho Amarelo (2003) já 

dialogam com aquele a partir do que sugerem seus títulos. Em Fita Verde no Cabelo é a 

fita e a cor diferente. Em Chapeuzinho Amarelo, o nome chapeuzinho continua, 

modificando apenas a cor, que agora é amarelo. Em seguida, no decorrer da leitura das 

referidas obras, constataremos que as histórias se assemelham e se diferenciam ao 

mesmo tempo. 

O poema narrativo de Chapeuzinho Amarelo traz uma história que gira em torno 

de uma menina que tinha medo de tudo. Tanto que esse medo a torna uma pessoa 

inoperante no mundo em que vive. 
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A lembrança e experiência trazidas pelo texto conhecido de sua infância, como é 

o caso do conto Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Grimm e Charles Perrault, a fazem 

agir dessa maneira em relação à vida. 

Seu medo pode ser reflexo das leituras que ouvia, como diz o próprio texto: 

“ouvia conto de fada e estremecia” por isso que ela era “amarelada de tanto medo”. 

Tal medo se reflete em suas não ações, porque praticamente não fazia nada com 

medo das consequências que suas escolhas poderiam trazer. 

Seu medo maior era do lobo, que talvez nem existisse, “o medo mais que 

medonho”. Mas o medo era tão grande que ele tornou-se real e um dia deu de cara com 

o lobo e teve que enfrentá-lo, apesar de temê-lo. Tanto que Chapeuzinho Amarelo vai 

perdendo o medo do lobo porque ela vai enfrentando seus medos e, consequentemente, 

superando-os. Neste texto, vemos a superação de uma menina que antes se sentia 

amedrontada e depois passa a agir de fato no mundo em que vive. Tornou-se, assim, um 

ser operante no mundo de forma positiva e sem medo da realidade que a cerca, pois no 

nosso viver diário devemos estar prontos para enfrentar as adversidades e nossos medos, 

se quisermos agir positivamente nesta vida. Precisamos ter confiança na nossa maneira 

de agir no mundo. 

No conto tradicional de Chapeuzinho Vermelho, temos uma menina que sem 

nenhum reflexo de medo sai de casa sozinha em meio a uma floresta deserta, com o 

objetivo de levar uma cesta de coisas para sua avó. 

A atitude da mãe parece ser irresponsável, pois coloca a menina em perigo não 

de forma proposital, mas talvez pela falta de consciência da exposição a que 

Chapeuzinho Vermelho seria submetida. 

Nas três histórias há uma personagem comum que é o lobo, que desperta o medo 

nas personagens. O medo é o que permeia toda a narrativa de Chapeuzinho Amarelo. A 

cor amarela pode representar o próprio medo, pois quando tememos algo, dizem que 

estamos amarelos de medo, segundo a cultura popular. 

A personagem da avó aparece somente em Fita Verde no Cabelo e por isso 

estabelece uma relação direta com o conto tradicional de Chapeuzinho Vermelho. A 

esse respeito, leiamos a seguinte passagem da narrativa: “Fita-Verde mais se assustou, 

como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: – Vovozinha, eu tenho medo do 

Lobo!...” (ROSA, 1992, p. 26). 

Como podemos perceber, segundo Borbeg (2012, p. 95), “esse diálogo 

demonstra que a literatura não está distante da realidade, pois de certa forma a reproduz. 
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Assim, muitas “leituras” podem ser feitas e conexões com outros textos podem se 

concretizar, caracterizando o dialogismo”. 

É o que constatamos nessas obras, pois podemos perceber que tanto 

Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, como Fita Verde no Cabelo, de João 

Guimarães Rosa, dialogam com o texto fonte da tradição literária que é Chapeuzinho 

Vermelho, dos irmãos Grimm. 
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3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

A proposta de intervenção é destinada aos alunos de uma turma do 7º ano de 

uma escola municipal da cidade de Nova Cruz/RN. 

A intervenção é baseada na proposta de Willian Roberto Cereja (2005), que 

trabalha na perspectiva dialógica da linguagem. Embora tal proposta seja destinada aos 

alunos do Ensino Médio, nosso trabalho toma como empréstimo essa perspectiva, visto 

que diz respeito ao que trabalhamos no decorrer deste trabalho. Não estamos adotando 

integralmente a proposta do Ensino Médio, uma vez que o público-alvo desta pesquisa é 

o Ensino Fundamental. 

A proposta de Cereja nos dá a noção e nos ajuda a observar como os textos 

literários em análise mantêm relações dialógicas e intertextuais, na medida em que 

trazem uma unidade temática comum. 

Nessa direção, a sequência didática adotada será a de Rildo Cosson apresentada 

no livro Letramento Literário. Nesse livro Cosson (2004, p. 16) defende a literatura 

como forma de transformar nossos alunos em sujeitos autônomos “plenos de saberes 

sobre o homem e o mundo”. Para o autor, é função da escola aprimorar a visão de 

mundo dos alunos e inseri-los em um processo de letramento por meio da arte literária. 

O homem desde muito cedo sente a necessidade de expressar-se, de mostrar-se 

para o outro. Este expressar-se acontece primordialmente por meio da linguagem. Em 

um exercício diário, o ser humano busca, por meio da palavra, descobrir o mundo que o 

cerca. Essa força da palavra está justamente no fato de ela nos permitir dizer a matéria 

constitutiva do mundo (COSSON, 2014, p. 15).  

Apesar de constituir-se de variadas formas, sem dúvida, o homem está a todo o 

momento utilizando a modalidade escrita da linguagem nesse processo de interação com 

o universo: “Praticamente todas as transações humanas de nossa sociedade letrada 

passam de uma maneira ou de outra, pela escrita, mesmo aquelas que aparentemente são 

orais ou imagéticas” (COSSON, 2014, p. 16). 

Ainda segundo esse autor, podemos justificar dessa maneira a supremacia da 

escrita: 

 

Essa primazia da escrita se dá porque é por meio dela que 
armazenamos nossos saberes, organizamos nossa sociedade e nos 
libertamos dos limites impostos pelo tempo e pelo espaço. A escrita é, 
assim, um dos mais poderosos instrumentos de libertação das 
limitações físicas do ser humano (COSSON, 2014, p. 16). 
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Dentro dessa supremacia da linguagem escrita, o autor nos apresenta a literatura 

como a detentora de todas as potencialidades que a escrita possui para tornar-se um elo 

entre o mundo e o indivíduo. É, pois, a literatura, a máxima expressão da linguagem 

escrita, uma vez que ela é capaz de nos fazer sentir a experiência do outro e vivenciar as 

nossas próprias. É através desse exercício de sentir o outro, ser o outro e viver o outro, 

proporcionado pela arte literária, que nós, seres humanos, sentimos o prazer da nossa 

própria vida, enxergamos o que somos e descobrimos as possibilidades do que podemos 

vir a ser.  

Se a literatura possui essa magnífica função de fazer o mundo tornar-se visível, 

ela deve ser proporcionada a todos os indivíduos, sob a pena de existir uma camada 

marginalizada, sem acesso ao mínimo possível do que o mundo pode oferecer: o 

conhecer-se a si mesmo através do outro.  

Sendo assim, é primordial que a escrita literária possa chegar a todos os 

indivíduos: “É por possuir essa função maior de tornar o mundo compreensível 

transformando sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas 

intensamente humanas que a literatura tem e precisa manter um lugar especial nas 

escolas” (COSSON, 2014, p. 17). 

É função da escola oferecer a literatura para os indivíduos, pois é no ambiente 

escolar que aprendemos a sistematizar a função literária da escrita e criamos o hábito da 

leitura. Enfim, é a escola que nos fornece os instrumentos necessários para conhecer e 

articular com proficiência o mundo feito linguagem (COSON, 2014, p. 30). 

O que acontece hoje nas escolas é exatamente uma tentativa de escantear a 

literatura. Alguns afirmam que estamos vivendo a era da imagem e que, por isso, não há 

necessidade de oferecermos a escrita literária aos nossos alunos, uma vez que outras 

formas de arte como o teatro, o cinema, a fotografia, apresentam-se mais atrativas para 

o público juvenil. 

O caso é que o problema não está na falta de atratividade da literatura, mas sim 

na falta de preparo de nós professores no trabalho com a arte da palavra. Falta a nós, 

profissionais da sala de aula, o perfeito entendimento da funcionalidade desse tipo de 

arte. Por causa disso, os nossos alunos estão cada vez mais distantes de aprender a amar 

a literatura. Não está sendo permitido a eles (nossos alunos) o contato com os sabores, 

cores e perfumes que as palavras apresentam na sua modalidade artística. As escolas 

estão fazendo uma verdadeira mutilação do texto literário. Os alunos são levados a 

decorar datas de início e término de escolas literárias, nomes dos períodos literários, 
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bem como as principais obras e autores de cada um desses momentos. Não é de admirar 

que nas aulas de literatura de hoje não se proporcione o contato dos discentes com o 

texto literário. Isso porque o que vale é decorar certas informações como datas, nomes 

de escolas literárias, fundadores e etc . O texto fica em segundo plano (às vezes em 

nenhum plano, mesmo). 

A situação se agrava quando entram em cena os antigos concursos vestibulares. 

A maioria cobrava dos alunos apenas dados da historiografia literária. Então, é isso que 

é oferecido aos alunos nas escolas e até no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

pouco se vê questões referentes à literatura propriamente dita. 

Rildo Cosson (2014, p. 23) propõe uma mudança nessa mentalidade, uma 

transformação no tratamento dado pela escola ao texto literário. Segundo o autor, 

 

É fundamental que se coloque como centro das práticas literárias na 
escola a leitura efetiva dos textos, e não as informações das disciplinas 
que ajudam a constituir essas leituras, tais como a crítica, a teoria ou a 
história literária. Essa leitura também não pode ser feita de forma 
assistemática e em nome de um prazer absoluto de ler. Ao contrário, é 
fundamental que seja organizada segundo os objetivos da formação do 
aluno, compreendendo que a literatura tem um papel a cumprir no 
âmbito escolar. 

 

Ainda sobre o dever da escola perante a literatura, o autor conclui: 

 

Devemos compreender que o letramento literário é uma prática social 
e, como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada 
não é se a escola deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos 
alerta Magda Soares, mas sim como fazer essa escolarização sem 
descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesma 
que mais nega do que confirma seu poder de humanização (COSSON, 
2014, p. 23). 

 

O autor não fica apenas nas críticas. Ele propõe um modelo de sistematização 

para retirar o ensino de literatura do esfacelamento e proporcionarmos, de fato, o 

letramento literário aos nossos alunos. Seguiremos o modelo proposto pelo autor em 

nossa intervenção. 

Para que ocorra o letramento literário na escola, é necessário que a literatura seja 

explorada de maneira adequada. O texto literário, por si só, é apenas um texto. Ele só 

tem sentido como elemento humanizador do indivíduo a partir do momento que esse 

explora alguns dos sentidos sugeridos por aquele. É no sentir, no explorar, no 
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compreender, no degustar, que o texto literário se configura como um elo entre o 

indivíduo e o mundo. Isso é proporcionar uma experiência enriquecedora. 

Para que aconteça o letramento literário, o primeiro passo é a leitura do texto, 

mas uma leitura de fato, não superficial. Uma leitura que seja capaz de condicionar os 

leitores à interpretação dos fatos apresentados e, a partir dessa interpretação, o leitor 

encontre algum sentido possível para a obra literária.  

Rildo Conson, então, oferece-nos uma leitura sistematizada por meio de 

sequências didáticas. Ele nos apresenta dois tipos de sequências: a sequência básica (a 

ser aplicada no Ensino Fundamental) e a sequência expandida (a ser aplicada no Ensino 

Médio). Como nosso trabalho é destinado ao Ensino Fundamental, vamos nos deter na 

sequência básica proposta pelo autor. Por meio da sequência didática proposta pelo 

autor, tentaremos levar nossos alunos a estabelecer um contato pessoal com o texto 

literário. 

A sequência básica proposta por Rildo Cosson é desenvolvida em quatro passos: 

motivação, introdução, leitura e interpretação. Em cada uma dessas etapas são 

desenvolvidas estratégias de leitura para que o aluno apreenda algum (uns) do(s) 

sentido(s) possível (eis) do texto literário. Todos esses passos são para, em sua 

totalidade, proporcionar um contato pessoal do aluno com a obra literária. 

A motivação consiste em uma preparação do aluno para receber o texto literário. 

É o momento em que o estudante vai ser preparado para adentrar o texto. “Na escola, 

essa preparação requer que o professor a conduza de maneira a favorecer o processo de 

leitura como um todo” (COSSON, 2014, p. 54). 

Nesse estágio, são desenvolvidas atividades que preparem o aluno para o texto, 

mas sem o silenciar. A motivação não pode condicionar a leitura do aluno e tampouco 

pode ser um direcionamento para algum sentido sugerido no texto. Deve ser apenas um 

convite, um despertar a disposição da leitura. 

O segundo passo consiste na introdução, na qual o professor apresenta o texto ao 

aluno. Será a primeira vez que o docente entregará o texto ao aluno. Nesse momento é 

feito o esclarecimento de alguns dados referentes ao contexto de produção. Consiste na 

apresentação do autor e da obra.  

Sobre esse estágio da sequência básica, fiquemos com as palavras do autor: 

 

A seleção criteriosa dos elementos que serão explorados, a ênfase em 
determinados aspectos dos paratextos e a necessidade de deixar que o 
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aluno faça por si próprio, até como uma possível demanda da leitura, 
outras incursões na materialidade da obra, são as características de 
uma boa introdução (COSSON, 2014, p. 61). 

 

O passo seguinte da proposta de letramento literário adotado nessa nossa 

pesquisa-intervenção é a leitura. Nessa etapa, o aluno é estimulado a realizar a leitura 

integral do texto literário. É importante frisar a necessidade da leitura integral da obra, 

seja ela curta, como um conto, por exemplo, seja, ela um pouco mais longa, como um 

romance, por exemplo. Outro ponto importante, mais específico para as obras mais 

longas, é o professor acompanhar a leitura realizada pelos alunos. Isso pode ser feito 

com alguma atividade nos intervalos de leitura, entre um capítulo e outro, por exemplo, 

estipulados pelo professor. O essencial é o acompanhamento feito pelo docente.  

O último passo da leitura literária em uma perspectiva de letramento é a 

interpretação, momento no qual os alunos são convidados a externar a leitura que 

realizaram. “Não há restrições para as atividades de interpretação desde que se 

mantenha o caráter de registro do que foi lido. Esse registro vai variar de acordo com o 

tipo de texto, a idade do aluno e a série escolar, entre outros aspectos” (COSSON, 2014. 

p. 66).  

Na etapa da interpretação são desenvolvidas atividades para os alunos 

apresentarem ao grupo suas interpretações e, por meio da troca de experiências, 

encontrarem um sentido possível para a obra literária. Isso é possível por que:  

 

Por meio do compartilhamento de suas interpretações, os leitores 
ganham consciência de que são membros de uma coletividade e de 
que essa coletividade fortalece e amplia seus horizontes de leitura. 
Trata-se, pois, da construção de uma comunidade de leitores que tem 
nessa última etapa seu ponto mais alto (COSSON, 2014, p. 66). 

 

Rildo Cosson (2014, p. 65) destaca a interpretação como a “concretização, a 

materialização da interpretação como ato de construção de sentido em uma determinada 

comunidade”. Ele continua de maneira mais enfática: “É aqui que o letramento literário 

feito na escola se distingue com clareza da leitura literária que fazemos 

independentemente dela” (COSSON, 20114, p. 66). 

Nesta pesquisa-intervenção, apresentaremos um modelo de sequência didática 

no qual há uma sequência básica, que se aproxima da formalização indicada por Rildo 

Cosson e trata de levar nossos alunos a uma interpretação possível dos textos 

Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, e Fita Verde no Cabelo, de Guimarães Rosa, 
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em uma turma do 7° ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública da cidade de 

Nova Cruz/RN. 

Essa perspectiva considera importante mostrar que o texto literário sempre é 

trabalhado com o auxílio de outros recursos como meio de facilitar a compreensão da 

obra, por exemplo, levar uma música ou filme que dialogue com a obra estudada, é uma 

forma de evidenciar que sempre há um dialogismo entre as várias expressões de arte. 

Partindo dos textos elencados no início do trabalho, pensou-se numa proposta de 

intervenção que partisse da sequência básica proposta por Rildo Cosson e também por 

Cereja, no que diz respeito ao dialogismo, já que nosso trabalho enfatiza essa questão. 

 

1ª Motivação: 

 Inicialmente, preparei os alunos para a leitura do texto conversando com eles 

sobre as suas experiências, questionando se a vida realmente é sempre maravilhosa e 

perfeita, como nos contos de fadas, buscando assim envolvê-los no eixo temático. Se 

todo conto de fadas termina bem, quais os contos de fadas que eles conhecem. Feita esta 

sondagem, apresentei a música “Lobo bobo”, composição de Carlos Lyra e Ronaldo 

Bôscoli e interpretada por Leila Pinheiro, e perguntei se ela fez lembrar algum conto 

conhecido. Em seguida, informei que iria trabalhar com três obras literárias: 

Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo e Fita Verde no Cabelo, e que há uma 

ligação entre elas pela presença da intertextualidade. Expliquei aos estudantes o 

conceito de intertextualidade. 

 

2ª Introdução: apresentação dos autores e obras 

Na introdução, trouxe algumas informações básicas sobre os autores das obras 

que estavam sendo trabalhadas para que eles conhecessem quem são aqueles que 

escreveram as histórias. 

 

3ª Leitura: acompanhamento da leitura 

Nesse momento, foi solicitado que os alunos lessem os textos em dupla de forma 

silenciosa para que pudessem conhecê-los e depois os lessem novamente, buscando 

elementos semelhantes e diferentes entre os textos em questão. 

 

4ª Interpretação: construção de sentido do texto 
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Na interpretação foram fornecidos alguns pareceres que auxiliassem os alunos 

na compreensão global das obras, como por exemplo, quais temas elas abordam que são 

comuns à vida humana na realidade? De que forma esses assuntos são discutidos nas 

obras em questão? O que podemos aprender, enquanto seres humanos, com essas 

histórias fictícias que parecem tão inocentes? De que forma podemos tirar lições para a 

nossa vida, no nosso dia a dia? 

Realizada esta parte, buscou-se então o compartilhamento das interpretações dos 

alunos, retomando suas hipóteses iniciais para comprová-las ou refutá-las. 

Finalizando a aplicação da metodologia, foi indispensável a produção de contos 

infantis. 

Encerrando as atividades, foi exibido o filme A garota da Capa Vermelha, para 

mostrar como um clássico pode ser modificado e reinventado de outra forma, por 

exemplo, através de uma obra cinematográfica, verificando o diálogo com o conto 

clássico da literatura infantil. 
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4. ANÁLISE DOS PRODUTOS DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 A seguir, estão as análises feitas sobre as produções dos alunos, ressaltando que 

escrever é uma prática que exige bastante conhecimento e como tal muitas vezes o 

resultado não é o esperado, mas sabendo que como processo todo avanço é significativo 

e esse será percebido ao longo dos anos. A partir de muitas leituras e práticas de escrita, 

o sujeito do processo vai adquirindo mais conhecimento, o que o possibilita escrever 

com mais competência. 
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Exemplar A 

  Nesse conto o conflito se dá no momento da constatação do medo que a 

personagem tem a respeito do lobo, imbuído pelo conhecimento da narrativa 

tradicional e do poema narrativo trabalhado com os alunos como o de Chapeuzinho 
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Amarelo de Chico Buarque. O clímax da história se dá quando ela enfrenta os seus 

próprios medos, decidindo encará-los de frente, fazendo com que o próprio lobo não 

aprecie em nada a constatação dessa mudança na personagem que antes ele 

aterrorizava, causando-lhe tanto temor. 

  Percebemos também que a autora do texto mostrou não só que ela superou seus 

medos como também todas as pessoas ao redor dela deixaram de temer o lobo. 

  O tempo cronológico é incerto e aparece a marca do conto tradicional como a 

forma verbal era. 

  Os únicos personagens são a menina e o lobo e suas atitudes fazem com que se 

desenvolvam a história. 

  O texto é narrado na terceira pessoa do singular, tendo um narrador-observador 

que narra os acontecimentos como se estivesse assistindo uma cena que se desenrola 

diante de seus olhos. 

  No exemplar A, podemos perceber que no texto produzido pela aluna ficam 

muito evidentes semelhanças com o original, mudando apenas a forma de contar. É 

visível a reprodução de trechos do texto original, o que denota uma dificuldade em criar 

um novo texto, tendo como ponto de partida o texto lido. 

  Também podemos verificar a falta de conhecimento em relação à organização da 

estrutura do texto, não obedecendo às regras de pontuação e ortografia como, por 

exemplo, a escrita da palavra “Chapelzinho” com a letra l ao invés de u, mesmo 

aparecendo a forma correta no enunciado da proposta de atividade, o que denota uma 

falta de atenção na escrita da palavra. Também podemos perceber, no tocante respeito à 

pontuação, falta o uso correto dos dois pontos ao introduzir a fala da personagem. 

  Apesar dos problemas de construção no que diz respeito à estrutura do texto 

como a introdução das falas dos personagens, podemos considerar que o mesmo 

cumpriu o seu papel com ralação ao objetivo proposto, pois a autora mostrou que a 

personagem superou os seus medos e até ficou amiga do próprio lobo, mostrando assim 

que podemos vencer nossos medos e conviver com aquilo ou alguém que antes nos 

causava pavor e revelando que as pessoas sempre podem mudar para melhor. 

 



50 
 

Exemplar B 

  O conto Chapeuzinho Preto mostra uma menina que tem medo de um chapéu 

rosa, ela usava um preto, daí o título do conto. 
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  O conflito se dá quando ela vai à loja para comprar um novo chapéu, pois o dela 

já estava muito velho. 

  Não tendo o chapeuzinho na cor preta que ela tanto gostava, decide levar um 

rosa, mas ao chegar em casa percebe que tem medo do chapéu pois a cor lhe faz 

lembrar de uma borboleta que ela viu e que causou-lhe temor. 

  O medo é ativado devido à associação da cor do chapéu com a cor da borboleta. 

  O tempo em que dá a narrativa é como os contos clássicos com a expressão era 

uma vez. 

  Nesse conto temos a presença de um narrador-observador, pois é ele que nos 

descortina as cenas mostrando os fatos que se sucedem na história. 

  Temos nesse conto dois personagens: a menina e a bruxa porque para a menina a 

borboleta era uma bruxa por isso lhe causava tanto medo. 

  Mas ao se deparar, um dia, ao acordar com a bruxa em sua cama e esta ter falado 

calmamente com ela, as duas acabam se tornando grandes amigas, sendo esse o 

clímax da narrativa. 

  É um texto curto, mas que demonstra também de uma forma simples e direta que 

ele cumpre o seu papel trazendo um conflito e uma resolução do problema gerador 

desse conflito. 

  É interessante ressaltar que tais autores iniciantes, podem melhorar com o passar 

do tempo porque a partir do momento que se apropriarem dessa prática de escrita, 

poderemos colher melhores frutos. 
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Exemplar C 

  Nesse conto, o conflito é o medo de barata de uma menina e o clímax é quando 

ela resolve esse problema sem contar com a ajuda de outras pessoas, apesar de ter 

procurado bastante e ter esgotado todos os seus recursos para conseguí-la. 
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  O narrador-observador nos conta a história como se presenciasse tudo de longe. 

Tal conto foge à sua estrutura porque não há falas dos personagens e toda a história 

nos é transmitida em único parágrafo o que denota a não aquisição da aprendizagem 

por parte da aluna no que tange a estrutura de um conto. 

  Quando a barata de quem a personagem tinha tanto medo foi para cima de sua 

irmãzinha, ela decide salvá-la apesar de seu terror por esse inseto. Ela busca ajuda, 

mas não consegue, então, diante de tal conflito, ela decide agir apesar de seu medo e 

salva sua irmãzinha. 

  Ela enfrenta seu temor para salvar outra pessoa, vemos uma renúncia, 

abnegação, coragem, superação em benefício do próximo. 

  Ela poderia ter ignorado já que não era com ela, mas, mesmo assim decidiu agir 

em benefício de outro ser que amava e que precisava dela, por amor ela venceu o 

próprio medo. 

  Nesse exemplar, podemos destacar que a aluna focou seu conto na superação de 

um determinado medo, o de barata. A única coisa em comum com o texto original é 

a personagem feminina, que é a personagem central do conto. 

  Muitas vezes enquanto seres humanos somos chamados a agir, independente da 

situação, a superar nossos medos em benefício dos outros, ser fortes mesmo quando 

nos sentimos fracos, porque o momento exige isso de nós e devemos estar prontos 

para ser um agente transformador nas nossas vidas e nas dos outros, para isso é 

necessário que enfrentemos os nossos medos, assim como a personagem do conto 

fez. 
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Exemplar D 
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Nesse conto, o conflito é estabelecido devido ao medo que a menina sentia do 

lobo. O narrador nesse conto é um narrador-observador que nos revela os fatos 

acontecidos na história. 

Há muitos problemas de construção, tanto na estrutura do texto quanto na 

ortografia, a autora ora, grafa a palavra chapeuzinho tanto com L como com U, 

revelando a falta de atenção na construção do texto sem contar os sinais de 

pontuação que quase não aparecem no decorrer do texto. 

No exemplar D, verificamos que a intertextualidade se dá no título do conto que 

é Chapeuzinho Verde, a superação do medo é o medo do próprio Lobo que 

demonstra não ser tão mau, pois ajuda Chapeuzinho Verde no momento de perigo, o 

que faz com que se tornem grandes amigos, segundo a narrativa. 
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Exemplar E 

  Nesse conto, a autora já mostra a personagem no início tendo superado o medo 

do lobo. O conflito nesse conto diferente dos demais é o que acontece depois de 

Chapeuzinho Roxo tornar – se amiga do lobo e uma defensora dos animais. 
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  Ela passeia com o lobo pela floresta e vai até a casa da avó com ele. O clímax do 

conto se dá em uma festa surpresa que prepararam para o lobo e onde o caçador está 

presente e quer matá-lo, só que Chapeuzinho Roxo enche-se de coragem e desarma o 

lobo e assim a festa prossegue com todos comemorando o aniversário do lobo 

marrom. 

  A ação se dá em um vilarejo, o tempo é incerto e se inicia um pouco diferente 

dos demais com a expressão “Em um pequeno vilarejo...”. 

  Quem nos conta a história é um narrador – observador que nos revela os fatos 

dessa história. 

  Com relação à estrutura podemos perceber nessa aluna um melhor conhecimento 

no que diz respeito ao gênero conto. O texto está bem estruturado, há inserção das 

falas dos personagens, está mais bem pontuado que os anteriores e desmistifica a 

imagem do lobo mau. 

  O vilão da história original passa a ser querido pelos demais com exceção do 

caçador. Nesse conto permanece um mistério, que fato surpreendente teria 

acontecido para Chapeuzinho Roxo perder seu medo e se tornar uma protetora de 

todos os animais da natureza e principalmente dos lobos? 

  No exemplar E, podemos perceber uma melhor organização quanto à estrutura, 

pois obedece ao que se espera de um conto. No título, também vemos a 

intertextualidade com as demais obras trabalhadas. O texto é mais criativo porque 

apresenta a personagem como já tendo perdido seus medos e agindo naturalmente, 

não tendo mais medo do lobo como também se tornando amiga dele a ponto de dar-

lhe uma festa e até de protegê-lo do caçador. Fato é que ela superou seus medos e se 

engajou em uma causa tornando-se protetora de todos os animais da natureza, 

principalmente dos lobos, segundo palavras da própria aluna. 
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Exemplar F 
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  Nesse conto, o autor não se ateve a proposta de escrita, pois ele não consegue 

avançar em seu texto. Inicia-se muito semelhante ao poema narrativo de 

Chapeuzinho Amarelo. 

  O conflito é o medo do lobo e o clímax é o ponto alto em que se espera a 

superação desse medo e o que vemos é uma fuga da personagem em que ela cai em 

um buraco bem fundo e lá permanece e assim o lobo não a encontra mais. 

  O tempo em que se dá a ação é incerto e os acontecimentos se dão na floresta. 

  A atitude da personagem é a de total falta de coragem, não há um enfrentamento 

do medo, o que vemos é a fuga desesperada do que lhe causa temor. 

  Com relação à estrutura, não está organizado, quase não há delimitação de 

parágrafos, há erros ortográficos e do adjetivo mau pelo advérbio mal. 

  No exemplar F, podemos constatar que o aluno apenas constrói um texto 

semelhante ao original, com trechos bem parecidos com a histórias lidas, mudando 

apenas um pouco os medos que a personagem principal tinha. 

  Também não vimos na história analisada, a superação do medo. Ao contrário, 

vemos a Chapeuzinho Branco correndo com medo do Lobo, caindo num buraco bem 

fundo, permanecendo lá dentro, e assim o lobo nunca mais a encontrou. 

  Verificamos que não houve superação do medo. A personagem não só fugiu dos 

seus medos, como não quis enfrentá-los, continuando a ser a mesma pessoa, cheia de 

temores. 

  Enfim, o conto foge às expectativas em relação à atividade proposta porque não 

há a superação de um medo pela personagem. 
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Exemplar G 

  Nesse conto, vemos o conflito no que diz respeito ao medo excessivo da 

personagem principal assim como no poema narrativo de Chapeuzinho Amarelo de 
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Chico Buarque. É praticamente a repetição do texto trabalhado, só que não em forma 

de poema e sim de conto. 

  O texto é narrado em terceira pessoa do singular, cujo temos o tipo de narrador – 

observador, pois ele nos mostra a personagem e suas atitudes. 

  O texto tem problemas de construção, não há introdução as falas das 

personagens e não está pontuado adequadamente. 

  Não há um desfecho nesse conto, apenas fala- se do medo, mas não é mostrada a 

superação desse medo pela personagem. 

  Portanto, esse exemplar não cumpre com o objetivo da tarefa proposta e não nos 

transmite nenhuma lição que possamos incorporar as nossas vidas. 

  Enfim, no exemplo G, o aluno dá outro título, denominando sua história de 

Chapeuzinho Verde, mas não cria nada de novo e repete trechos iniciais do poema 

narrativo. Não há uma conclusão do texto e muito menos a superação do medo, 

solicitada na proposta de construção do conto. 
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Exemplar H 

  No conto Chapeuzinho Azul, o conflito é estabelecido pelo medo da personagem 

de cachorro, de vários animais e do lobo. 
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  O clímax se dá quando ela tem que enfrentar o cachorro e o lobo na rua. Nesse 

caso, apenas o enfrentamento com esses animais faz com que Chapeuzinho vá 

perdendo o medo deles. 

  Também temos aí, um narrador-observador, o texto é narrado em terceira pessoa 

do singular e nos mostra que podemos encarar nossos medos e só assim 

conseguiremos superá-los. 

  Há muitos problemas na construção do texto como de paragrafação e pontuação 

e alguns de ortografia. 

  Enfim, no exemplar H, cujo título é Chapeuzinho Azul, a personagem sente 

medo dos animais, como o cachorro e o lobo, por exemplo. Tal medo não a deixava 

sair na rua, no entanto, ao encarar o que provocava esse temor, ela foi superando seu 

medo, chegando a tornar-se até amiga dos dois. Percebemos, assim, que mesmo de 

uma forma simples, a personagem encarou os seus medos e os venceu. 

O desfecho do conto é a amizade que a personagem estabelece com o cachorro e 

o lobo que antes lhes causavam medo e agora se tornam amigos, mostrando que 

podemos mudar a nós mesmos, se encararmos a vida sob novas perspectivas. 

Mudando-se o olhar, transforma-se o mundo à nossa volta. 
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Exemplar I 

  Nesse conto intitulado de Chapéu Peludo, o conflito se dá com a morte dos pais 

da menina, uma história bem triste porque estes foram assassinados. 
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  A menina foi criada pelos avós mas as constantes conversas das pessoas sobre os 

seus pais a fazem sofrer pois ela não teve o prazer de conhecê-los. 

  O conto começa com a expressão era uma vez tradicional nos contos, o clímax 

se dá quando ela recebe de sua avó um lindo chapéu peludo que lhe faz superar a dor 

da perda dos pais como que de uma forma mágica e simples. 

  O texto é narrado na terceira pessoa do singular, tendo um narrador-observador 

que nos apresenta toda história. 

  A menina cresce e se torna uma policial para descobrir os assassinos dos seus 

pais, mas o conto não diz se ela descobriu então ela se torna a melhor policial do 

mundo. 

  Um simples chapéu peludo mudou a vida da menina, superando esta grande dor 

que foi a perda dos pais. 

  O texto tem muitos problemas de construção como de pontuação e ortografia, 

mas que no quesito de conteúdo da história cumpre o objetivo da tarefa proposta que 

é a superação. 

  Enfim no exemplar I, o título é Chapéu Peludo. Aqui, temos a história de uma 

menina marcada pela dor por ter perdido seus pais quando era criança. O medo é o da 

dor sentida com esse fato, a perda dos pais. 

Vemos uma personagem que, além de superar o medo da dor, busca esclarecer 

os fatos da morte de seus pais, e para isso se torna uma policial e, segundo o autor, se 

torna “a melhor policial do mundo”, o que a ajudou a superar a morte do pai e da 

mãe. 

  A superação acontece por causa do recebimento de um presente que foi o chapéu 

peludo. É esse presente que a ajuda nesse processo de superação porque não há 

motivo maior para superar os medos e as dificuldades senão o próprio prazer de viver 

bem, apesar das contrariedades. 

  A lição que esse conto nos transmite é que podemos superar nossos medos, às 

vezes de uma forma tão simples, só pelo desejo de viver bem a vida. 
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Exemplar J 

 O conto começa com a expressão era uma vez como nos contos tradicionais. O 

conflito se dá quando a mãe de Chapeuzinho Verde  quer trocar o seu chapéu, roupas 
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e laços por diversas cores, fazendo com que a menina deixe de usar sua cor predileta 

que é o verde. 

 O clímax da narrativa acontece quando a mãe de Chapeuzinho Verde faz isso, só 

que a menina não aceita. 

 Ao perceber que a mãe fica triste Chapeuzinho Verde acaba aceitando, deixando 

a mãe muito feliz e o conflito é resolvido. 

 O conto é narrado em terceira pessoa do singular, tem um narrador-observador 

que nos relata os fatos. 

 Há problemas na construção do conto no que tange à sua estrutura, que é sem 

paragrafação, sem pontuação, mistura de letras maiúsculas onde é minúscula e vice-

versa. 

 No que diz respeito ao tema proposto, o texto falha ao não mostrar uma 

superação do medo da personagem principal, o que não condiz com a proposta 

encaminhada pela atividade, deixando muito a desejar. 

Enfim, o exemplar “J”, cujo título é Chapeuzinho Verde, vemos a história de 

uma menina que gostava muito da cor verde e a sua mãe decide mudar todo o  visual 

da filha, deixando a menina chateada. Depois ela acaba aceitando e passa a usar 

diversas cores. O texto foge da proposta de produção, pois não vemos a superação de 

nenhum medo. Só se assemelha no título com referência à cor. 

Portanto, não houve uma responsabilidade enunciativa porque não se prestou 

atenção ao que foi solicitado na proposta de escrita. 
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Exemplar K 

 Nesse conto, o conflito é devido ao medo que a personagem tem de sereias. O 

texto é narrado em terceira pessoa do singular, tendo um narrador-observador que 

nos desvenda a história. 
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 O conto Chapeuzinho Azul começa com a expressão era uma vez como acontece 

nos contos tradicionais. 

 Neste conto podemos perceber que também há problemas de construção, quanto 

a parágrafos, pontuação. Não há distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. 

Também há erros ortográficos como até o nome sereia grafado ora com c, ora com s 

que, é a forma correta. Falta a aluna atenção na hora de escrever. 

 O conto cumpre o objetivo da tarefa proposta, pois nesse conto há superação do 

medo, que no caso é o medo de sereia que a personagem principal tem. 

 O clímax acontece quando ela se depara com o que ocasiona o seu medo. Ao 

enfrentá-lo, tomando coragem, ela percebe que não há motivos para temer porque a 

própria sereia a convence sobre isso. 

 Tanto que ela consegue superá-lo e elas acabam tornando-se amigas. No 

exemplo K, a aluna coloca o título na mesma linha do início do texto, denominando-

o de Chapeuzinho Azul, pois a personagem criada por ela gostava muito da cor. 

Há incoerência nesse texto, porque, segundo a autora ela ganha o chapéu azul da 

avó quando completa sete anos e, em outro momento, ela diz que foi por causa disso 

que os pais colocaram o nome de Chapeuzinho Azul na menina, então significa que 

ela não tinha nome até aquele momento. 

Incoerências à parte, o certo é que Chapeuzinho Azul tinha medo de sereias, mas 

ao ver uma sereia no rio, enfrentou seu medo e acabou superando aquele temor, pois 

a sereia havia dito que não a machucaria. Assim, as duas passaram a conversar e se 

tornaram muito amigas. 

Muitas vezes, temos medo do que não conhecemos e quando conhecemos 

percebemos que não havia porque temer era um medo infundado, sem explicações, 

muitas vezes fruto de nossa imaginação e por pensar que determinada coisa é do jeito 

que pensamos e que na maioria das vezes não é. Basta apenas que tenhamos coragem 

para conhecer o que desconhecemos e encará-los como algo natural. 
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Exemplar L 

O conto se inicia como os contos tradicionais com a expressão era uma vez. A 

ação se dá em um tempo incerto e o conflito é estabelecido a partir do momento que 
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Chapeuzinho Branco se depara com um bonito coelhinho e depois disso passa a ver 

as coisas que lhes causam medo. 

Também relembrava as histórias de lobo que sua avó lhes contava, o que 

também lhes causava muito temor. 

O clímax da história acontece quando ela dá de encontro com o lobo, mas 

continua a ter medo dele e ao pedir socorro os moradores do lugar acabam matando o 

lobo. 

O texto tem um narrador-observador, pois é narrado em terceira pessoa do 

singular. 

Com relação à estrutura do texto, há muitos problemas, pois não há parágrafos, 

quase não há sinais de pontuação e muitos erros ortográficos. 

O próprio nome da personagem grafado com letra minúscula, apesar de ter Elena 

com E, geralmente esse nome é grafado com a letra H. 

Podemos perceber erros grotescos como a expressão de repente escrito 

derrepente, mexendo como mechendo, atrás como atrais, dentre ouros. 

Enfim, no exemplar L, vemos o conto intitulado de Chapeuzinho Branco, em 

que a personagem certo dia vê um coelhinho bonito e depois disso passa a ver coisas 

e começa a ter medo também, porque sua avó havia contado histórias de lobo. 

Um dia, a personagem decide brincar com seus amigos e percebemos aí uma 

ação, apesar de seu medo, ela acaba dando de cara com o lobo. Ela se assusta, grita, 

pede socorro, e os moradores acabam matando o lobo. Ou seja, o que causava seu 

medo foi exterminado, mas o desenlace da história não mostra uma superação do 

medo. 

Tal produção não cumpriu com o papel da tarefa proposta porque não houve a 

superação do medo por parte da personagem principal, ao contrário a personagem 

pediu ajuda a outros para socorrê-la daquilo que lhe causava tanto temor. 
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Exemplar M 

Nesse conto de Chapeuzinho Rosa, a ação se dá em um tempo incerto e o conto 

se inicia com a expressão era uma vez. 
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O conflito é estabelecido a partir do momento em que a mãe promete dar a ela 

um chapeuzinho rosa se ela prometer superar esse medo. 

O texto tem um narrador observador que nos conta a história e nos revela o 

desenrolar dos fatos. 

Nesse conto, a menina se sente tão triste que não quer brincar com outras 

crianças. 

O clímax da história acontece no momento em que ela se depara com o lobo, e 

apesar de tentar assustá-la ele não consegue, pois se encontrava muito triste. 

Com isso, até o lobo se compadece de Chapeuzinho Rosa e ele torna-se seu 

amigo e é o próprio lobo que a ajuda a superar seu medo do escuro. 

Nasce aí, uma amizade entre ambos que não só a ajuda a superar o medo como 

também a conquistar novos amigos. 

Enfim, no exemplar M, o conto é intitulado de Chapeuzinho Rosa. A 

personagem desse conto é uma menina que tem medo do escuro. Certo dia, ela 

encontra um lobo que faz de tudo para que tenha medo dele, mas não consegue. 

Diferentemente das outras histórias, o lobo acaba se tornando amigo de Chapeuzinho 

Rosa e a ajuda a superar tanto seu medo de escuro como também a menina a fazer 

novos amigos. 

Às vezes, uma verdadeira amizade pode nascer de situações improváveis e é isso 

que o conto nos mostra que sempre podemos conquistar novos amigos e ter ao nosso 

lado pessoas que estão sempre prontas a nos ajudar. 

No quesito de cumprimento da tarefa proposta, este conto consegue, apesar dos 

problemas de paragrafação, ortografia, sinais de pontuação e etc. 

É importante ressaltar que a aprendizagem é contínua e os alunos sempre podem 

melhorar suas produções a partir do momento em que eles amadurecem sua escrita 

com a prática constante. 
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Exemplar N 

Nesse conto, a personagem tem um nome convencional e se chama Elaine, não 

há um título semelhante ao do poema narrativo de Chapeuzinho Amarelo. 



75 
 

O conflito se dá pelo medo de muitas coisas que a personagem possui. O texto 

tem um narrador-observador que nos conta a história. 

Apesar de ser curto, o texto está bem estruturado, há paragrafação, sinais de 

pontuação até bem colocados. 

O clímax se dá quando a mãe de Elaine a leva para um zoológico para que ela 

pudesse superar esse medo dentre os muitos que ela tinha. 

Este acontecimento fez com ela perdesse o medo de tudo, até do pai dela. 

Quando se dá a superação dos medos, ela começa a agir e fazer as coisas que ela não 

fazia anteriormente. 

Enfim, no exemplar N, cujo título é “A menina que tinha medo de tudo”, nos 

traz uma história sobre uma menina que tinha medo de muitas coisas. Um deles era o 

medo de ir ao zoológico e ser devorada pelo elefante. Então, para que ela perdesse o 

medo, a mãe a levou ao zoológico. Assim, a menina teve coragem e também superou 

o medo que tinha do próprio pai. 

Vemos nessa história que, ao enfrentar seus medos, a menina acaba perdendo-os. 

A personagem da avó nos remete às outras obras estudadas. 

Muitas vezes, o simples fato de encarar um medo, nos ajuda a superarmos outros 

que possuímos, como se isso nos dessem coragem para enfrentar qualquer medo que 

porventura venhamos a ter. 

A superação acontece quando estamos prontos para enfrentar os medos que 

fazem parte de nossas vidas e assim poder aprender com eles e nos tornarmos seres 

humanos melhores. 
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Exemplar O 

Nesse conto, o conflito se estabelece a partir do medo que a menina tem de tudo. 

Diz o texto que ela era muito medrosa e inocente. 
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O texto tem um narrador-observador que nos conta a história, nos descortinando 

os fatos. 

A história se passa na floresta e é lá que Chapeuzinho Laranja se encontra com o 

lobo e ele a acompanha até a casa da avó, mesmo a menina estando com muito medo, 

ela permite. 

O lobo nessa história se mostra bonzinho, o que desmistifica o lobo mau, é ele 

que faz com que Chapeuzinho Laranja veja as coisas de modo diferente e fazendo 

com que ela perceba que não precisa ter medo das coisas. 

O aluno demonstra ter uma boa noção de estrutura do texto, pois insere as falas 

dos personagens com travessões apesar de não colocá-las em outra linha, também 

demonstra domínio da narrativa ao colocar as próprias sensações dos personagens 

diante dos acontecimentos. 

É fato também que há alguns problemas textuais, quanto a paragrafação, erros 

ortográficos e sinais de pontuação, mas percebemos que há um avanço em relação as 

demais produções. 

Enfim, no exemplar O, a história tem uma estrutura que se aproxima mais do 

conto porque tem a narração e o diálogo entre as personagens, embora que não 

pontuado adequadamente. O título é Chapeuzinho Laranja e também mostra uma 

menina que tem medo de tudo. Um dia ela encontra o lobo, os dois conversam, e ele 

convence a menina a perder os seus medos. Assim, ela percebe que não tinha sentido 

temer certas coisas. 

Às vezes na vida só precisamos de um novo olhar sobre os fatos para que 

enxerguemos as coisas de modo diferente e superarmos os medos que muitas vezes 

nos aprisiona em várias situações, como encarar o novo e conhecer melhor as 

pessoas e tirarmos conclusões precipitadas. Acredito que o conto nos transmite esse 

ensinamento. 
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Exemplar P 

Nesse conto, o conflito se dá pelo medo da personagem que ela tem das coisas, 

que não é dito especificamente. 
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Ela era chamada de Chapeuzinho Branco porque ficava branca quando tinha 

muito medo. Foi a avó de Chapeuzinho quem deu o chapéu para ela. 

O texto tem um narrador-observador que nos conta a história e nos desvenda os 

fatos. 

O clímax se dá quando ela se depara com um esquilo que lhe causa muito medo 

ao ir para a casa de sua avó, mas depois esse medo passa e ela sai cantando e 

dançando. Ela também encontra o lobo, mas não tem medo dele, age naturalmente, 

dá um bolo a ele e o mesmo agradece. 

Na casa da avó, ganha um novo chapeuzinho branco e ela não teve mais medo 

de nada. 

Com relação à estrutura, o texto tem problemas de construção no que diz 

respeito à paragrafação, sinais de pontuação, erros ortográficos, coerência e coesão 

que prejudicam a compreensão do texto. 

Enfim, no exemplar P, vemos uma história intitulada novamente de 

Chapeuzinho Branco. O autor explica a escolha do nome, dizendo que ela era 

chamada assim porque toda vez que escutava algo estranho, ficava branca e também 

porque usava um chapéu branco feito por sua avó. 

Um dia, ela perde o chapéu e a avó faz outro. Certo dia, a menina encontra o 

lobo, que faz amizade com ela. Assim, perde o medo dele, tanto que lhe dá um bolo 

de presente. 

A superação se faz presente nesta história também de uma forma simples. Em 

relação à tarefa proposta, o autor cumpre o objetivo só que de uma maneira não 

muito eficaz. 

Com isso podemos aprender que independentemente do medo que tenhamos é 

possível vencê-los. Às vezes, apenas uma atitude simples, pode mudar os rumos de 

nossas vidas. É melhor encarar os medos de frente e vencê-los do que viver uma vida 

inteira prejudicada por esses medos que podem interferir em uma vida plena e cheia 

de realizações com confiança e grandes conquistas. 

A superação dos medos é a vitória sobre si própria, ou seja, a maior vitória é 

quando você vence a si mesmo ou aquilo que faz parte de você. 
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RELATÓRIO DA INTERVENÇÃO 

 

 A intervenção na turma aconteceu no início desse ano. Inicialmente, explicamos 

aos alunos o que é um conto e quais as características desse gênero narrativo. Depois 

disso, levamos o texto impresso do conto Fita Verde no Cabelo, de João Guimarães 

Rosa, e o distribuímos entre os discentes, para que eles o lessem de maneira silenciosa. 

Também foi mostrado o livro original, para que os alunos pudessem ver as ilustrações 

presentes na obra, possibilitando, assim, uma experiência mais agradável, pois o contato 

visual é muito importante para a compreensão da obra como um todo. Depois de 

transcorrido o tempo necessário para a leitura, foi aberta uma discussão para fazermos 

comentários sobre o que foi lido. 

 A professora questionou se a leitura lembrava alguma obra que eles conhecem e 

imediatamente associaram-na ao clássico da literatura infantil Chapeuzinho Vermelho 

por causa da semelhança do título, que também apresenta uma cor, mudando apenas o 

substantivo que antes era um chapeuzinho e agora é uma fita. Também relataram a 

presença de personagens como o Lobo e a avó. 

 Eles disseram ser muito semelhantes com Chapeuzinho Vermelho por causa dos 

personagens e da forma como é contada. Depois disso, em outra aula foi proposta a 

escrita de conto com base no conhecimento dos dois textos supracitados. 

 Nessa escrita, foi perceptível o quanto eles se prenderam ao conto original e não 

conseguiram escrever um conto, pois em sua estrutura apresenta-se apenas como um 

texto narrativo. Não há diálogos entre as personagens, como há nos contos, e eles não 

conseguem estruturá-los conforme se espera de um conto como, por exemplo, um bom 

clímax etc. 

 Em outra aula, foi trabalhado o poema narrativo Chapeuzinho Amarelo de Chico 

Buarque. Da mesma forma, foram distribuídos os textos aos alunos, só que dessa vez 

foram as cópias do próprio livro, entregues de modo que eles ficassem em dupla para 

realizarem a leitura, em virtude de não haver cópias suficientes para todos. Nessa leitura 

pude perceber um maior interesse por parte dos alunos, já que eles tinham o contato 

com o material praticamente igual ao livro original. Muitos apreciaram bastante essa 

leitura, perguntando até se poderiam ficar com o texto, tendo sua solicitação foi 

atendida. 

 Os discentes também verificaram que esse texto parece com o de Chapeuzinho 

Vermelho dos irmãos Grimm, porque tem a personagem principal que é uma menina, 
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fala no Lobo e possui título semelhante àquele. Eles também destacaram diferenças, 

como o fato de a personagem ter medo de tudo, o que não aparece em Chapeuzinho 

Vermelho, além de a história ser contada de forma diferente, como em poema narrativo. 

Expliquei para eles o que é poema narrativo e quais são as características desse gênero 

textual. A partir da discussão, foi proposta a produção de um conto tendo como base o 

poema narrativo de Chapeuzinho Amarelo, contando uma história em que a personagem 

principal superasse um determinado medo. 

 Alguns textos foram escritos e novamente pudemos perceber o quanto eles ficam 

presos ao texto que têm como base, repetindo até trechos deles, faltando-lhes 

criatividade para serem autores de suas próprias histórias. Outros vão um pouco além e 

conseguem fazer um pouquinho diferente. 

 A tarefa de ensinar não é fácil, e ensinar a escrever não poderia ser diferente, 

porque são necessários muitos conhecimentos, além das normas de ortografia, 

pontuação e concordância, por exemplo, pois abrange todos os conhecimentos 

envolvidos nesse processo, que é árduo e exige muita dedicação e atenção. 

 É um trabalho de uma vida e só se extingue quando chegamos ao fim dela, 

portanto, nós como professores e nossos alunos, estamos sempre em processo de 

desenvolvimento de uma escrita de qualidade. 

 Acreditamos que plantamos uma semente que se bem regada e cuidada dará 

bons frutos para a alegria daqueles que puderem desfrutar desses frutos. Assim, 

esperamos que nossos alunos sejam bons cidadãos, conscientes de seu papel no mundo 

e sujeitos críticos, especialmente de sua aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi pesquisado, grande é a importância de inserir os alunos no 

universo da literatura, pois podemos perceber o quanto ela é importante para a formação 

intelectual do indivíduo. 

É imprescindível salientar que aqueles que leem desfrutam de uma melhor 

capacidade de avaliar e refletir sobre as questões que cercam a sua vida. Saber 

compreender um texto é saber compreender a própria vida.  

Os alunos que participaram da proposta de intervenção tiveram contato com os 

textos e assim refletirem sobre eles e suas próprias vidas. É fato que nem sempre 

conseguimos o resultado que esperamos, mas sabemos que o processo de aprendizagem 

é lento e muitas vezes só vamos colher os frutos depois de um bom tempo. 

Como amostra, anexamos alguns textos escritos pelos alunos a partir da leitura 

das três obras analisadas. 

Os contos produzidos foram construídos a partir da obra Chapeuzinho Amarelo, 

de Chico Buarque. Pudemos constatar que alguns se prenderam ao texto fonte de 

Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm, como também ao conto Fita Verde no 

Cabelo, de Guimarães Rosa, nas primeiras produções, e outras foram direcionadas à 

obra de Chapeuzinho Amarelo, como proposto pela professora. 

É notório que há muito que se fazer no trabalho com esses alunos porque ainda 

não são escreventes aptos para desenvolver de maneira significativa essa tarefa. 

Sabemos que a escrita é um exercício e, como tal, para que possamos desenvolvê-la, é 

preciso muita prática, porque só assim conseguiremos que nossos alunos também 

desenvolvam com eficiência esse processo. 

O trabalho foi árduo, mas é importante salientar que o universo da literatura se 

faz presente em nosso viver diário e precisamos dele para vivermos melhor, pois ela se 

faz presente em suas diversas manifestações, seja a literatura adaptada para o cinema, 

para a televisão ou  para o teatro. 

É sabido que o trabalho em sala de aula nem sempre é fácil, porque como 

profissionais da educação lidamos com muitos problemas como a indisciplina, a falta de 

interesse pela leitura e, ainda mais, a motivação para escrever. Nem sempre 

conseguimos atingir a todos, mas saber e perceber que alguns se interessam mesmo por 

isso e fazem a produção com interesse e alegria, é enriquecedor. É isso que nos dá 

ânimo para continuar e seguir em frente nessa tarefa tão especial que é o ato de ensinar.  



83 
 

Ser participante da formação do indivíduo, intelectual e socialmente, como 

agente transformador da sociedade na qual estamos inseridos, é o que nos motiva a 

esperar bons frutos desse processo de intervenção, sabendo do importante papel que a 

leitura desempenha em tal processo. 

Não há nada comparável ao prazer de abrir um livro e ao lê-lo, viajarmos através 

da imaginação e visualizarmos tudo aquilo que é descrito ali. Um livro nos oferece a 

possibilidade de viajarmos sem sair de casa, como dizia Francis de Croisset: “A leitura é 

a viagem de quem não pode pegar o trem”. Para o poeta Mario Quintana: “Os livros não 

mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas”. 

Então, se eles podem mudar as pessoas, com certeza essas pessoas mudadas pelo livro, 

podem e devem mudar o mundo. É esse o poder que a literatura tem, e como tal 

esperamos que ele sempre permaneça para o bem da sociedade como um todo. 

A aplicação, em sala de aula, dos textos literários Chapeuzinho Vermelho dos 

irmãos Grimm, Fita Verde no Cabelo, de Guimarães Rosa, e Chapeuzinho Amarelo, de 

Chico Buarque, proporcionou uma experiência de aprendizado enriquecedora, na 

medida em que os alunos leram as referidas obras e revelaram, em suas produções, ter 

adquirido conhecimento dos principais eixos temáticos que perpassam as narrativas 

lidas. Essa constatação nos leva a crer que as atividades desenvolvidas durante a fase de 

aplicação dos textos literários em sala de aula suscitaram nos alunos envolvidos o 

desejo de conhecer outras obras literárias. Nessa direção, o trabalho realizado não 

privilegiou práticas cristalizadas do texto literário em sala de aula, uma vez que a 

experiência privilegiou, sobretudo, a leitura do texto literário na íntegra, sob a 

perspectiva do dialogismo e da intertextualidade, o que permitiu a produção de novas 

histórias a partir da leitura de histórias já consagradas. Isso significa que, priorizando a 

leitura das obras artísticas aludidas, nossa prática docente esteve, principalmente, focada 

no compromisso com a formação de leitores de textos literários. 

É notório que muitos alunos se prenderam aos textos que foram analisados, sem 

criar algo muito diferente do texto que tiveram como base para escrever suas produções. 

Isso se deu principalmente em relação ao título dos contos, mas o que foi interessante é 

que todos cumpriram o que foi solicitado: a superação de um medo pela personagem 

principal. Cada um pôde, de certa forma, na criação dos contos, vencer seus próprios 

medos e construir uma nova história a partir da identificação com a personagem.  
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A experiência fez com que os alunos passassem a entender melhor o papel da 

literatura na vida das pessoas, seja na incorporação do medo e da angústia, seja na 

necessidade de superação, por exemplo, e o consequente sentimento de autoconfiança. 

Sabendo da relevância de seu papel na formação do indivíduo como sujeito 

social, é de fundamental importância que esse direito não lhes seja negado em virtude 

de qualquer motivo. Possibilitar ao aluno o contato com a literatura vai além da simples 

leitura, porque a literatura proporciona a quem dela faz uso uma visão de mundo que 

possibilita um olhar mais crítico da realidade que cerca o indivíduo, que merece ter o 

privilégio e o direito de fazer uso dela nas diversas situações de sua vida como sujeito 

de sua aprendizagem. 
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Anexo A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, _____________________________________________________ tendo sido 

convidado (a) a participar como voluntário(a) do estudo: Processos dialógicos: um 

estudo comparativo entre Chapeuzinho Amarelo, Fita Verde no Cabelo e 

Chapeuzinho Vermelho e uma proposta de escrita de contos, uma pesquisa que 

utilizará observações, atividades e exercícios utilizados em sala de aula para a coleta de 

dados, recebi da professora mestranda Girlene dos Anjos Costa Xavier de Carvalho, 

responsável pela pesquisa, as seguintes informações que me fizeram entender, sem 

dificuldades os seguintes aspectos:  

– que o objetivo da pesquisa é explorar o conto e sua estrutura de modo simplificado e 

analisar a articulação entre o texto literário e a vida social, tentando chamar a atenção do 

aluno tanto para a especificidade do fenômeno estético quanto para a sua relação com a 

sociedade. Será procurado mostrar as perspectivas de que o ser humano é capaz de 

vencer seus medos e tornar-se um ser operante no mundo. 

– que a importância deste estudo é a de trazer a leitura literária para a sala de aula;  

– que este estudo começou em xx de xxxxx e terminará em xx de xxxxxx;  

– que participarão deste estudo alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II;  

– que o estudo seguirá os seguintes passos: apresentação da Unidade Temática; 

características do conto e leitura das obras trabalhadas; análise dos mesmos; distribuição 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; leitura das obras literárias 

Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque e de Fita Verde no Cabelo, de João 

Guimarães Rosa; análise dos dados coletados; análise e avaliação pelo professor 

presencial e a distância; ajustes e versão final dos objetos; apresentação dos resultados;  

– que meu nome não será divulgado na pesquisa, sendo o resultado de minha 

participação identificado por um código (letra ou número);  

– que poderão ser utilizados excertos da minha fala e/ou escrita;  

– que, sempre que eu desejar, me será fornecido esclarecimento sobre cada uma das 

etapas da pesquisa;  
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– que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando da pesquisa e, 

também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer 

penalidade ou prejuízo.  

Finalmente, tendo eu compreendido tudo o que me foi informado sobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das minhas 

responsabilidades, compreendendo a importância da minha participação para a 

realização dessa pesquisa, DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO 

EU TENHA SIDO OBRIGADO (A) A PARTICIPAR.  

______________________________________________________________  

(Assinatura do participante voluntário da pesquisa)  

Endereço domiciliar:______________________________________________________  

Telefones para contato: ___________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa: _____________________________________ 

Nova Cruz-RN, xx de xxxxx de xxxx.  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
Eu,___________________________________________________________________, 

portador do RG _______________________________, responsável legal pelo (a) aluno 

(a)____________________________________________________________________

autorizo Girlene dos Anjos Costa Xavier de Carvalho, professora de Língua Portuguesa 

da Escola Municipal Nestor Marinho e aluna do Mestrado Profissional em Letras 

(PROF.LETRAS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação 

do Prof. Dr. Derivaldo dos Santos, a utilizar textos orais e escritos produzidos pelo(a) 

aluno(a) acima nomeado(a) durante sua participação na intervenção, em 2015, bem 

como fotografias, para a contribuição dos corpus da pesquisa de mestrado que vem 

sendo desenvolvida pela professora Girlene. Esse trabalho acadêmico, provisoriamente, 

intitulado “Processos dialógicos: um estudo comparativo entre Chapeuzinho Amarelo, 

Fita Verde no Cabelo e Chapeuzinho Vermelho e uma proposta de escrita de contos”, 

está inserido na linha de pesquisa “Letramento Literário”.  

Nova Cruz /RN, _______de __________________________ de 2015.  

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Termo de Autorização dos Responsáveis 
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Anexo C – Texto de Capuchinho Vermelho (Charles Perrault) 
 
 

Capuchinho Vermelho (Charles Perrault) 
 
 

Era uma vez uma jovem aldeã, a mais bonita que fosse dado ver; a sua mãe era 

louca por ela e a avó mais ainda. Esta boa mulher mandou fazer-lhe um capucho 

vermelho, que lhe ficava tão bem que em todo o lado lhe chamavam Capuchinho 

Vermelho. 

Um dia a mãe, tendo cozido pão e feito bôlas1, disse-lhe: «Vai ver como está a 

tua avó, porque me disseram que está doente; leva-lhe uma bôla e este potinho de 

manteiga». 

Capuchinho Vermelho partiu imediatamente para a casa da avó, que morava 

outra aldeia. Ao passar num bosque encontrou o compadre Lobo, que tinha muita 

vontade de comê-la, mas não se atrevia a tal por causa de alguns lenhadores que 

estavam na floresta. Perguntou-lhe aonde ela ia; a pobre criança, que não sabia que é 

perigoso deter-se para escutar um Lobo, disse-lhe: 

«Vou ver a minha avó e levar-lhe uma bôla com um potinho de manteiga que a 

minha mãe lhe manda». 

«Ela mora muito longe?» perguntou o lobo. 

«Ó!Sim», disse Capuchinho Vermelho, «é para lá do moinho que vê lá mesmo 

aofundo, ao fundo, na primeira casa da aldeia». 

«Pois bem», disse o Lobo, «eu também quero ir vê-la; vou por este caminho e tu 

vai por aquele, a ver quem chega lá primeiro». 

O Lobo desatou a correr com toda a força pelo caminho mais curto e a jovem foi 

pelo caminho mais longo, entretendo-se a colher avelãs, a correr atrás das borboletas e 

a fazer ramos com as florezinhas que encontrava. 

O Lobo não demorou muito a chegar à casa da avó; bate à porta: Toc, toc. 

«Quem está aí?» 

«É a sua pequena, Capuchinho Vermelho», disse o Lobo disfarçando a voz, «que 

lhe traz uma bôla e um potinho de manteiga que a minha mãe lhe manda». 

A boa avó, que estava de cama por se achar adoentada, gritou-lhe: «Puxa a 

cavilha,que o trinco cairá». 

O Lobo puxou a cavilha e a porta abriu-se. Ele atirou-se à velhinha e comeu-a 

emmenos de nada; porque há três dias que não comia. Depois fechou a porta e foi-se 
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deitar na cama da avó, à espera de Capuchinho Vermelho, que algum tempo depois 

veio bater à porta. Toc, toc. 

«Quem está aí?» 

Capuchinho Vermelho, que ouviu a voz grossa do Lobo, primeiro teve medo, 

mas pensando que a avó estivesse constipada, respondeu: «É a sua pequena, 

CapuchinhoVermelho, que lhe traz uma bôla e um potinho de manteiga que a minha 

mãe lhemanda». 

O Lobo gritou-lhe, adoçando um pouco a voz: «Puxa a cavilha, que o trinco 

cairá». 

Capuchinho Vermelho puxou a cavilha e a porta abriu-se. 

O Lobo, vendo-a entrar, disse-lhe enquanto se escondia sob a colcha: «Põe a 

bôla e o potinho de manteiga em cima da masseira e vem deitar-te comigo». 

Capuchinho Vermelho despe-se e vai meter-se na cama, onde ficou muito 

espantada de ver as formas da avó em camisa de noite2; e disse-lhe: 

«Avó, que grandes braços tem!» 

«É para melhor te abraçar, minha filha.» 

«Avó, que grandes pernas tem!» 

«É para correr melhor, minha pequena.» 

«Avó, que grandes orelhas tem!» 

«É para escutar melhor, minha pequena.» 

«Avó, que grandes olhos tem!» 

«É para ver melhor, minha pequena.» 

«Avó, que grandes dentes tem!» 

«É para te comer.» 

E, ao dizer estas palavras, o Lobo malvado atirou-se sobre Capuchinho 

Vermelho e comeu-a. 

 

MORALIDADE 

Vê-se aqui que crianças jovens, sobretudo moças belas, bem feitas e gentis, 

fazem muito mal em escutar todo o tipo de gente; e que não é coisa estranha que o lobo 

tantas delas coma. Digo o lobo, porque nem todos os lobos são do mesmo tipo. Há os de 

um humor gracioso, subtis, sem fel e sem cólera, que — familiares, complacentes e 

doces — seguem as jovens até às suas casas, até mesmo aos seus quartos; mas ai!Quem 

não sabe que estes lobos delicodoces são de todos os lobos os mais perigosos³. 
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1 Galettes, isto é, bolos circulares e chatos à base de farinha de cereais ou de 
leguminosas. 
2 A expressão francesa ensondéshabillé introduz o duplo sentido da camisa de noite que 
se esperaria ver numa avó e do corpo «despido» (sentido literal de déshabillé) revelador 
do lobo selvagem. 
3 Incluído em 1695 num manuscrito intitulado Contes de mamèreLoyee depois 
publicado, em1697, em Contes et histoires Du temps passé, Avec dês moralités sob o 
nome autoral de Pierre Darmancour, filho de Charles Perrault, membro da Academia 
Francesa. 
 

CV_Perrault.pdf.Adobe Reader. Acesso em: 25 fev. 2015. 
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Anexo D – Texto de Capuchinho Vermelho (Irmãos Grimm) 
 
 

Texto de Capuchinho Vermelho (Irmãos Grimm) 
 

Capuchinho Vermelho (Irmãos Grimm) 
 
 
Era uma vez uma doce pequena que tinha o amor de todos os que a viam; mas era a avó 

quem mais a amava, a ponto de não saber o que mais dar à criança. Uma vez deu-lhe um 

capucho de veludo vermelho e, como este lhe ficava tão bem que ela nunca mais quis 

usar outra coisa, chamaram-lhe simplesmente Capuchinho Vermelho. Um dia disse-lhe 

a mãe: “Vem cá, Capuchinho Vermelho, aqui tens um pedaço de bolo e uma garrafa de 

vinho para levares à tua avó. Ela está doente e fraca e isto há-de fortalecê-la. Põe-te ao 

caminho antes que se ponha quente e, quando estiveres no bosque, vai direto e não te 

desvies do carreiro, senão ainda cais e partes o vidro e a tua avó não recebe nada. E 

quando entrares no quarto dela, não te esqueças de dizer bom dia e não te vás pôr a 

espreitar em todos os cantos”. © 2015 grimmstorrimmstories.com 

“Vou fazer tudo bem”, prometeu Capuchinho Vermelho dando a sua mão. A avó vivia 

isolada no bosque, a meia légua da aldeia. Quando Capuchinho Vermelho chegou ao 

bosque, um lobo veio ao seu encontro. Capuchinho Vermelho não sabia que se tratava 

dum animal malvado e não teve medo nenhum. “Bom dia, Capuchinho Vermelho”, 

disse ele. “Muito obrigado, lobo” – “Aonde vais tão cedo, Capuchinho Vermelho?” – 

“À minha avó”. – “O que levas debaixo do avental?” – “Bolo e vinho: ontem cozemos, 

portanto a pobre avó doente vai poder receber algo bom que a fortaleça” – “Capuchinho 

Vermelho, onde vive a tua avó?” – “Ainda a um bom quarto de légua dentro do bosque, 

debaixo dos três carvalhos, aí fica a casa dela; logo abaixo ficam as avelaneiras, assim 

já saberás”, disse Capuchinho Vermelho. O lobo pensou para si mesmo: “Que coisa 

tenra, dará um pitéu suculento. Vai saber ainda melhor que a velha. Tens que agir 

ardilosamente se queres apanhá-las ambas”. Então andou um pouco ao lado de 

Capuchinho Vermelho e depois falou: “Capuchinho Vermelho, vês as lindas flores por 

aqui à tua volta? Porque não olhas para elas? Acho que ainda nem reparaste como os 

passarinhos estão a cantar amorosamente. Andas tão séria, como se fosses para a escola, 

enquanto que tudo no bosque está tão alegre”. 015 grimmstories.com 

Capuchinho Vermelho levantou os olhos e quando viu como os raios de sol dançavam 

entre as árvores, para a frente e para trás, e como havia lindas flores por todo o lado, 
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pensou: "Se eu levar à avó um ramo fresco, hei-de dar-lhe alegria. Ainda é tão cedo que 

chegarei bem a tempo”. Então ela saiu do carreiro e entrou no bosque à procura de 

flores. E cada vez que tinha apanhado uma, pensava que mais longe haveria outra ainda 

mais bonita e corria a apanhá-la, de tal forma que entrou cada vez mais fundo no 

bosque. Mas o lobo foi direto para casa da avó e bateu à porta. “Quem está aí?” – “É 

Capuchinho Vermelho, trazendo bolo e vinho, abre!” – “Levanta o trinco”, gritou a avó, 

“eu estou demasiado fraca para me poder levantar”. O lobo levantou o trinco, a porta 

abriu e ele, sem uma palavra, dirigiu-se à cama da avó e comeu-a. Depois vestiu as 

roupas e a touca dela, deitou-se na cama e fechou as cortinas. © 

Entretanto, Capuchinho Vermelho tinha corrido de flor em flor e só quando já tinha 

tantas que não podia carregar mais é que se lembrou da avó e retomou o caminho para 

casa dela. Estranhou que a porta estivesse aberta e, quando entrou no quarto, teve uma 

sensação tão estranha que disse para si própria: “Meu Deus, hoje sinto-me tão 

angustiada e normalmente gosto tanto de estar com a avó”. Largou um “Bom dia!”, mas 

não obteve resposta. Então dirigiu-se à cama e puxou as cortinas para trás: ali estava a 

avó com a touca puxada sobre a cara e com uma aparência estranha. “Ó! Avó, que 

grandes orelhas tens!” – “Para poder ouvir-te melhor”. – “Ó! Avó, que grandes olhos 

tens!” – “Para poder ver-te melhor” – “Ó! Avó, que grandes mãos tens!” – “Para poder 

abraçar-te melhor”. – “Mas, avó, que boca horrivelmente grande tens!” – “Para poder 

comer-te melhor”. Mal tinha o lobo dito isto, pulou da cama e engoliu a pobre 

Capuchinho Vermelho. © 2015 grimmstories.com 2015 grimmstories.com 

E, tendo apaziguado a sua concupiscência, tornou a deitar-se na cama, adormeceu e 

começou a ressonar muito alto. O caçador estava mesmo a passar em frente da casa e 

pensou: “Como a velhota ressona! É melhor veres se há algo errado”. Então entrou no 

quarto e, quando chegou à cama, viu o lobo lá estendido. “Aqui te encontro, velho 

pecador”, disse ele, “há muito que te procuro!”. Apontou a espingarda, mas então 

pensou que o lobo podia ter comido a avó e que ela ainda podia ser salva. Portanto, em 

vez de disparar, pegou numa tesoura e começou a cortar a barriga do lobo. Depois de ter 

feito um par de cortes viu Capuchinho Vermelho luzir; e após outros tantos cortes a 

moça saltou para fora, gritando: “Ah, como tive medo! Estava tão escuro dentro do 

lobo!”. Depois a avó saiu, também viva mas quase incapaz de respirar. Entretanto, 

Capuchinho Vermelho depressa procurou grandes pedras com as quais encheram o lobo. 

Quando ele acordou quis fugir, mas as pedras eram tão pesadas que caiu subitamente e 

morreu.  
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Então os três ficaram muito contentes. O caçador tirou a pele ao lobo e levou-a para 

casa. A avó comeu o bolo e bebeu o vinho que Capuchinho Vermelho tinha trazido e 

recuperou forças. Mas Capuchinho Vermelho pensou: “Nunca mais na vida tornarás a 

sair do caminho sozinha para entrar no bosque depois de a tua mãe o ter proibido”. © 

2015 Também se conta que uma vez, quando Capuchinho Vermelho levava outra vez 

bolos1 à avó, um outro lobo falou com ela e quis tentá-la a sair do carreiro. Mas desta 

vez Capuchinho Vermelho estava atenta, seguiu a direito o seu caminho e disse à avó 

que tinha encontrado o lobo e que este lhe tinha dito ‘bom dia”, mas com uma expressão 

má nos olhos: “Se eu não estivesse no caminho público, ele ter-me-ia comido”. – 

“Vem”, disse a avó, “vamos fechar a porta para que ele não possa entrar”. Pouco depois 

o lobo bateu à porta e gritou: “Abre, avó, eu sou Capuchinho Vermelho e trago-te 

bolos”. Mas elas não falaram nem abriram a porta, por isso o Cabeça Cinzenta deu umas 

voltas à casa e finalmente pulou para o telhado, querendo esperar que Capuchinho 

Vermelho se fosse embora à noite para então ir atrás dela e a devorar na escuridão. 

Gebackenes, isto é, “coisas cozidas no forno”. Mas a avó percebeu o que ele tinha em 

mente. Havia em frente da casa um grande bebedouro de pedra e a avó disse à criança: 

“Pega no balde, Capuchinho Vermelho. Ontem fiz salsichas, por isso leva a água da 

cozedura para o bebedouro”. Capuchinho Vermelho acartou água até que o grande, 

grande bebedouro estava completamente cheio. Então o cheiro das salsichas alcançou as 

narinas do lobo. Este cheirou e olhou para baixo. Finalmente, esticou tanto o pescoço 

que perdeu o equilíbrio e começou a escorregar. Escorregou então do telhado e caiu 

dentro do grande bebedouro, onde se afogou. Capuchinho Vermelho foi para casa feliz 

da vida e mais ninguém lhe fez mal. 

 

 

* * * FIM * * * 

 

Disponível em: 
<https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/capuchinho_vermelho>. Acesso em: 
26 fev. 2015. 
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Anexo E – Texto de Fita Verde no Cabelo: nova velha história (Guimarães Rosa) 
 

 
Fita verde no cabelo: nova velha história (Guimarães Rosa) 

 
 

Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos que 

velhavam, homens e mulheres que esperavam e meninos e meninas que nasciam e 

cresciam. 

Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto. 

Aquela, um dia, saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. 

Sua mãe mandara-a, com um cesto e um pote, á avó, que a amava, a uma outra e 

quase igualzinha aldeia. 

Fita-verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez. O pote continha um 

doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. 

Daí, que, indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá 

lenhavam; mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores tinham 

exterminado o lobo. 

Então, ela, mesma, era quem se dizia: - Vou à vovó, com cesto e pote, e fita 

verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. 

A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho, que a gente pensa 

que vê, e das horas, que a gente não vê que não são. 

E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o 

outro, encurtoso. Saiu, atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe 

correndo, em pós. 

Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, como inalcançar essas 

borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar se cada uma em seu lugar as 

plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa. Vinha 

sobejadamente.      

Demorou, para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, quando ela, 

toque, toque, toque, bateu: – Quem é? 

– Sou eu... – e Fita-verde descansou a voz. – Sou sua linda netinha, com cesto e 

pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. 

Vai, a avó, difícil, disse: – Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te 

abençoe. 



99 
 

Fita-verde assim fez, e entrou e olhou. 

A avó na cama, rebuçada e só. 

Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um ruim 

defluxo. Dizendo: - Depõe o pote e o cesto na arca, e vem para perto de mim, enquanto 

é tempo. 

Mas agora Fita-Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em 

caminho sua grande fita verde no cabelo atada; e estava suada, com enorme fome no 

almoço. 

Ela perguntou: 

_ Vovozinha, que braços tão magros, os seus, e que mãos tão trementes! 

_ É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta... – a avó 

murmurou. 

_ Vovozinha, mas que lábios, aí, tão arroxeados! 

_ É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta... – a avó suspirou. 

_ Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, nesse rosto encovado, pálido? 

_ É porque já não te estou vendo, nunca mais, minha netinha... – a avó ainda 

gemeu. 

Fita-Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: _ 

Vovozinha, eu tenho medo do Lobo!... 

Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, 

triste e tão repentino no corpo. 

 
Fonte: ROSA, João Guimarães. Fita verde no cabelo: nova velha história. Nova 
Fronteira, 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 



101 
 

 

 
 
 
 



102 
 

 

 
 
 
 



103 
 

 

 
 
 
 
 



104 
 

 

 
 
 
 



105 
 

 

 
 
 
 
 



106 
 

 

 
 
 
 
 



107 
 

 

 
 
 
 
 



108 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

Anexo F – Música: Lobo Bobo (Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli) 
 

Música: Lobo Bobo 
 
Era uma vez um Lobo mau 
Que resolveu jantar alguém 
Estava sem vintém 
Mas arriscou 
E logo 
Se estrepou 
Um Chapeuzinho de maiô 
Ouviu a buzina e não parou 
Mas Lobo mau insiste 
Faz cara de triste 
Mas Chapeuzinho ouviu 
Os conselhos da Vovó 
Dizer que não pra Lobo 
Que com Lobo não sai só 
 
Lobo canta, pede promete 
Tudo até amor e diz que fraco de Lobo 
É ver um Chapeuzinho de maiô 
 
Chapeuzinho percebeu 
Que o Lobo mau se derreteu 
Pra ver vocês que Lobo 
Também faz papel de bobo 
Só posso lhe dizer 
Chapeuzinho agora traz 
Um lobo na coleira que 
Não janta nunca mais 
 
Lobo bobo... 
 
(Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli) 
 
Disponível em: acesso em:
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Anexo G – Texto de Chapeuzinho Amarelo (Chico Buarque) 
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