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RESUMO 

  

Trata este trabalho de uma intervenção pedagógica para turmas de 9º ano do curso EJA, cuja 

pretensão é analisar, interpretar e investigar, na perspectiva da Literatura Comparada, 

procedimentos dialógicos entre os contos Fita Verde no Cabelo, nova velha estória, e 

Herbarium, de Guimarães Rosa e Lygia Fagundes Telles, respectivamente, dando-se ênfase à 

construção da imagem do sujeito-feminino nas obras em questão. Nesse estudo, busca-se, 

também, compreender a linguagem do conto, seus aspectos mais relevantes, configurados 

muitas vezes pela representação simbólica, recurso recorrente nas histórias desses escritores.  

A escolha dessas duas obras e autores deu-se pela necessidade de se introduzir textos que 

tragam contribuições significativas para a construção do ser humano como pessoa e cidadão, 

levando o aluno a perceber que a literatura vai muito além de entretenimento. Seu conteúdo 

expressa as nossas angústias, sentimentos e anseios, opiniões e contradições revelados através 

das muitas vozes presentes no texto.  Em relação ao letramento literário e à proposta de 

aplicação em sala de aula, bem como as reflexões sobre o papel da literatura na formação 

leitora e cidadã do aluno e as relações dialógicas presentes nos dois contos, toma-se como 

fundamentação teórica o pensamento de Rildo Cosson, Candido, Cereja, Bakhtin, Coelho e 

outros. 

  

  

Palavras-chave: Diálogo. Simbologia. A imagem da mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

   

This work is about a pedagogical intervention for 9
th

 graders students of EJA (Young and 

adults course) whose intention is to analyze, ineterpret and investigate, from the perspective 

of Comparative Literature, dialogic procedures between the tales Fita Verde no Cabelo, nova 

velha estória, e Herbarium, from Guimarães Rosa and Lygia Fagundes Telles, respectively, 

emphasizing the construction of the image of the female subject in the tales in question. In 

this study, we also try to understand the language of the stories, its most relevant aspects, 

often shaped by the symbolic representation, recurrent feature in the stories of these writers. 

The choice of these two works and authors was due to the need to introduce texts that bring 

significant contributions to the construction of the human being as a person and citizen, 

leading the student to realize that literature goes far beyond entertainment. Its content 

expresses our anxieties, feelings and longings, opinions and contradictions revealed through 

the many voices present in the text.  In relation to literary literacy and the proposal of 

application in the classroom, as well as the reflections on the role of literature in the learner's 

and citizen's formation of the student and the dialogical relations present in the two stories, we 

take as theoretical foundation the thoughts of Rildo Cosson, Candido, Cereja, Bakhtin, Coelho 

and many others. 

 

Key words: Dialogue. Symbology. The image of the woman.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Trata este trabalho de uma proposta de intervenção pedagógica de cunho qualitativo 

cuja objeitvo é analisar, interpretar e investigar, na perspectiva da Literatura Comparada, 

procedimentos dialógicos entre os contos Fita Verde no Cabelo, nova velha estória, e 

Herbarium, de Guimarães Rosa e Lygia Fagundes Telles, respectivamente.  Neste trabalho, 

será dado ênfase à construção da imagem do sujeito-feminino nas obras em questão. Sabe-se 

que comparar é estabelecer relações de aproximações e distanciamentos, singularidades e 

diferenças entre realidades diversas. A partir dessa compreensão, nosso interesse é comparar 

as obras aqui mencionadas, procurando identificar suas relações de singularidades e 

diferenças, a fim de observar as especificidades que lhe são próprias.  

Neste estudo, busca-se, também, compreender a linguagem do conto, seus aspectos 

mais relevantes, configurados muitas vezes pela representação simbólica, recurso recorrente 

nas histórias desses escritores.  ―O contista sabe que não pode proceder cumulativamente, que 

não tem o tempo como aliado; seu único recurso é trabalhar em profundidade, verticalmente, 

seja para cima, seja para baixo do espaço literário‖ (CORTÁZAR, 1999, p. 351-352). 

Essa capacidade de a palavra multiplicar-se transforma o conto em um desafio para a 

compreensão, necessitando-se muitas vezes de intervenções, já que implica conhecimento de 

mundo maior. As entrelinhas são construídas na forma como o contador decompõe o lugar, os 

fatos, as imagens em fragmentos - mesmo mostrando a parte de um todo -  para situar o leitor 

no ângulo exato de sua visão. Por isso, em um conto, nada deve ser desprezado. Os contos em 

questão apresentam elementos suficientes para uma singular análise, já que são carregados de 

simbolismo.  

No conto Fita Verde no cabelo, nova velha estória, de Guimarães, à semelhança de 

Chapeuzinho Vermelho, de Charlles Perrault, o narrador apresenta uma menina que, a mando 

da mãe, aventura-se em uma floresta, a fim de levar comida para sua avó doente, à beira da 

morte. A garota possui uma fita verde no cabelo, fita esta imaginária, e não esconde um 

profundo medo do lobo; esse, segundo o narrador, já dizimado pelos caçadores. Para essa 

garota, ―tudo era uma vez‖. Há uma castração latente no fazer dessa adolescente. Ela parece 

não querer desabrochar mulher, tentando retardar o cumprimento de seu papel na tarefa dada.  

Esse conto, como   uma releitura de Chapeuzinho Vermelho, apresenta quase todos os 

elementos da história de Perrault, trazendo reflexões sobre como as histórias se repetem na 



9 

 

 

 

vida real e na ficção e se reinventam. Há um cesto, um bosque, dois caminhos, uma 

vovozinha, um lobo (exterminado), caçadores (e não apenas um), uma missão, uma aparente 

desobediência. Tudo leva o leitor ao universo da simbologia, da compensação, da lei da 

retribuição, dessa forma a imagem da mulher é construída a cada palavra, a cada sentença.  

Em Herbarium, de Lygia Fagundes Telles, há também uma menina, que, assim como 

Chapeuzinho Vermelho e Fita Verde no Cabelo tem um desafio:  aventurar-se dia após dia em 

busca de  folhas raras e especiais para a coleção de um primo botânico.  Esse parente está 

convalescendo no sítio onde a protagonista mora, oportunizando-lhe  travar longas conversas 

com ele, dessa forma, aos poucos, descobre-se mulher. O primo é botânico, mas por está 

doente,  convida a menina para ser sua assistente, e a  missão que lhe é dada vai fazer toda a 

diferença no crescimento maturacional dela.  

No conto de Telles, a protagonista vai ao bosque, não apenas uma vez, mas as vezes 

necessárias para que sua liberdade feminina desabroche. Ela não tem medo de bichos, lobos, 

aranhas, topeiras...  Não há uma avó, mas duas tias, uma é meio bruxa ―sabe ler o avesso das 

pessoas‖. A menina do conto Herbarium tem um cesto, tal qual as protagonistas de Perrault e 

Guimarães Rosa. Todos os dias ela sai com esse cesto vazio e retorna do bosque com 

inúmeras folhas, as quais o primo seleciona. Umas são jogadas fora, outras vão para a coleção 

dele. Nesse jogo, as folhas adquirem uma singularidade pelo formato ou pelo manejo.  

O lobo é representado pelo próprio primo, o homem que vai conquistar o amor da 

menina e será o objeto de desejo dela. Por causa dele, a garota amadurece e se descobre 

mulher à medida que tenta conquistar sua atenção, o olhar dele sobre si. Suas atitudes serão 

mudadas dia após dia, na tentativa de se fazer aceitar. O jogo de sedução é incorporado a cada 

momento em que travam um diálogo, que aliás são muitos e ricos em ideias, imagens e 

ensinamentos.  

Trazer esses dois textos literários para o espaço escolar, explorando-os com 

responsabilidade, é oportunizar ao educando acesso ao mundo e uma parte do que o rodeia.  

Através de meios expressivos próprios da obra literária, há trocas e cumplicidades entre  

leitor, obra e sentido as quais acontecem, muitas vezes, num discurso dito sob a desculpa de 

um outro discurso. Assim, o aluno será levado a perceber que a linguagem literária vai muito 

além do entretenimento, ela se configura como uma linguagem portadora de representações, 

cuja expressão traz os mais profundos sentimentos, anseios, angústias e questionamentos 

presentes no viver humano.   
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Para Candido (1995), a literatura tem papel transformador, ela pode moldar uma 

personalidade. Daí porque a sociedade cria suas manifestações ficcionais, dramáticas, 

poéticas, entre outras, de acordo com seus impulsos, crenças, sentimentos, etc.  

 

Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso 

de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como 

equipamento intelectual e afetivo. [...] A literatura confirma e nega, propõe e 

denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente 

os problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada, quanto a 

literatura proscrita; a que os poderes sugerem e as que nascem dos movimentos de 

negação do estado de coisas predominante (CANDIDO, 1995, p.175-176). 

 

Segundo esse teórico, nenhum ser humano consegue viver sem a literatura, sem a 

possibilidade de ingressar no imaginário, sem a possibilidade de entrar em contato com algum 

tipo de fabulação. Ele considera os diversos gêneros e suportes de divulgação, seja uma 

novela, causo, anedota, seja um noticiário policial, HQ, canção popular. Dessa forma, ensinar 

literatura torna-se um importante instrumento de validação de cidadania, pois desperta nas 

pessoas sua consciência em relação ao papel que exerce no meio social, além de lhe 

oportunizar um olhar para as experiências e histórias dos outros (os personagens) como algo 

passível de ocorrer em seu mundo.  

Os contos em estudo, certamente, vão acrescentar algo à vida dos alunos, levando-os a 

refletir como esse tipo de texto   é também uma versão do nosso dia a dia. Pois, ao educando, 

é facultado o direito e a oportunidade de perceber que, a partir de uma leitura mais atenta e 

aprofundada, é possível ir além dos aspectos textuais, que tal tipo de leitura acaba 

colaborando para um ser mais reflexivo e crítico. Segundo Compagnon (2009), a literatura 

deve ser lida, deve ser compartilhada, porque nos permite ter acesso à experiência dos outros, 

em algumas situações, dependendo do sujeito, talvez sejam essas histórias o único meio para 

isso. É uma forma de conhecermos o diferente, o que está distante de nós e que será 

reconhecido através desse universo. 

Para fazer a análise dessas histórias, levamos em conta o discurso predominante de 

cada autor, considerando o estilo e, principalmente, o contexto histórico no qual viveram ou 

vivem. Pois, frequentemente, incorporam-se fragmentos do discurso alheio aos seus. Por essa 

razão, se diz que o discurso é geralmente polifônico (poli = vários; fono = som, voz), já que, 

além da voz de seu autor, nele costumam ressoar outras vozes, provenientes de discursos 

alheios. Embora não se tenha a intenção de aprofundar essa teoria sobre a polifonia nessa 
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análise; busca-se apresentar, entretanto, o   dialogismo e, em consequência, a intertextualidade 

entre esses escritos. Chapeuzinho Vermelho se multiplica em Fita-Verde e Herbarium, ora 

assemelhando-se a elas, ora divergindo delas; quer no discurso, quer na maneira de agir, quer 

nos elementos simbólicos.  

A relação dialógica pode ocorrer entre textos (relações intertextuais) e dentro do 

texto (relações intratextuais). ―O dialogismo é sempre entre discursos. O interlocutor só existe 

enquanto discurso. Há, pois, um embate de dois discursos: o do locutor e o do interlocutor, o 

que significa que o dialogismo se dá sempre entre discursos.‖ (BRAIT, 2014b, p.166). Um 

texto contém outras vozes, além de conter outros textos; as vozes, por vezes, são ecos de seu 

tempo, da história de um grupo social, de seus valores, crenças, preconceitos, medos e 

esperanças. Sobre isso, podemos ver o que diz Bakhtin (1981): 

 

Na observação das relações contextuais, duas linhas devem ser seguidas: a da 

contextualização interna e a da contextualização externa. A primeira diz respeito à 

coerência entre as partes que compõem o texto e permitem ao leitor estabelecer 

contato com o mundo ali apresentado; a segunda prende-se à época em que foram 

escritos e revela ao leitor, à revelia do autor, muito de seus valores e dos valores de 

seu tempo. As relações contextuais destacam-se para o leitor pelo universo que 

revelam (BAKHTIN, 1981, p.161). 

 

Quando    o aluno percebe como essas vozes, valores e discursos se perpetuam no 

texto, quais elementos incorporam esse diálogo, o jogo nas palavras, nas imagens, nos 

recursos de uma forma geral, a leitura literária, e por que não escolar, torna-se prazerosa e 

começa a fazer sentido para ele.    ―Em cada palavra há vozes, vozes que podem ser 

infinitamente longínquas, anônimas, quase despersonalizadas..., inapreensíveis, e vozes 

próximas que soam simultaneamente.‖ (BAKHTIN, 1995, apud BABOSA, 2014, p. 4). E 

essas vozes precisam ser apreendidas e discutidas em ambiente escolar, como forma de 

apontar caminhos para uma leitura que desperta o prazer e também a reflexão.  

Fita-Verde tem uma fita inventada, a menina do conto Herbarium gosta de contar 

mentiras, de criar histórias para suas descobertas. Ambas enfrentam dilemas, mas a forma 

como agem para resolver esses dilemas faz toda a diferença.  O confronto com a realidade da 

perda causa rupturas; mas, também, crescimento. Fita-Verde perde sua fita imaginária, perde 

a  avó, mas ganha  a oportunidade de ter juízo pela primeira vez.  A menina do conto 

Herbarium perde o primo, a companhia, a inspiração que a leva a querer mudar e ser 

percebida, mas ganha a experiência da conquista, do descobrir-se mulher.  
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É importante perceber que a palavra não está dissociada do meio social, da 

historicidade, da maneira de pensar e de ser de cada indivíduo que a utiliza. Na verdade, 

somos a soma do que ouvimos, do que ―bebemos e comemos‖ no sentido figurado. Nada é 

construído por si somente, mas uma mistura de opiniões e conceitos. Já que ―por ser 

polissêmica e dialógica, a palavra traz marcas culturais, sociais e históricas. [...] o contexto 

histórico é parte constitutiva da linguagem. [...] Ele transforma a palavra fria do dicionário em 

fios dialógicos vivos que refletem e refratam a realidade que a produziu.‖  (BAKHTIN,1995, 

apud BABOSA, 2014, p. 2). 

O que vemos não está desprovido de opinião, de ideias, de formas, por  isso vemos o 

que o meio construiu para vermos. Em outras palavras, lemos o que alguém escreveu para 

lermos e essa autoria não está desprovida de ideologia, porque vem influenciada pelo discurso 

no qual esse alguém está inserido. ―Os homens não têm acesso direto à realidade, pois nossa 

relação com ela é sempre mediada pela linguagem. Não se pode ter a experiência do dado 

puro.‖ (BRAIT, 2014b, p.167). 

Para alcançar os objetivos propostos, foi desenvolvida uma proposta de leitura e 

interpretação do texto literário com base no perfil do público-alvo, a saber, os alunos da EJA, 

4º ciclo do ensino fundamental, equivalente ao 8º ano, de uma escola pública estadual 

localizada na zona norte de Natal. Há uma única turma desse ciclo, perfazendo um total de 30 

alunos matriculados no sistema, embora a frequência seja de apenas cinquenta por cento. O 

espaço físico da escola resume-se apenas a 5 salas de aulas, todas com cerca de 16m² para 

acomodação de, no mínimo, 25 alunos. Ao todo, são duas turmas referentes ao 1º e 2º ciclos, 

respectivamente, duas turmas referentes ao 3º ciclo e uma turma referente ao 4º ciclo, sendo 

essa última a que traz um grupo maior de alunos alfabetizados.   

A escola atende à comunidade fora da faixa etária escolar -  pescadores, domésticas, 

adolescentes,  trabalhadores de fábricas, motoristas, entre outros. Os alunos demonstram 

dificuldades na leitura de textos diversos, na escrita e, geralmente, não possuem autonomia na 

leitura de enunciados, necessitando da mediação do professor em todo momento da tarefa.  

A maioria dos professores, por conhecer o perfil dos alunos, propõe    atividades que se 

restringem apenas à cópia e algum estudo sistematizado, no qual o discente apenas retira 

respostas do texto sem que haja qualquer reflexão. A direção e coordenação mantêm-se 

compromissadas com o desenvolvimento desses alunos, procurando incentivá-los a se 
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manterem assíduos.  Há também uma tentativa de subsidiar o trabalho do professor no que 

concerne ao apoio aos casos mais graves de aprendizagem, mas que ainda não é suficiente.  

Entre os vários problemas enfrentados no cotidiano escolar estão as faltas constantes do 

corpo discente. Muitos alunos não têm frequência sistematizada, dificultando muito a 

aplicação de uma sequência didática, haja vista a integração de módulos que interagem entre 

si, requerendo-se conhecimentos construídos em aulas anteriores.   

Outro problema enfrentado é a dificuldade de se montar material para estudo, devido aos 

custos e aos recursos disponibilizados pela escola, por exemplo,  não há acesso a 

computadores e televisores. Existe apenas um retroprojetor para atender a todos os 

professores, porém que não há quem o instale. O professor que for usá-lo deve entender como 

fazer todas as conexões e ajustes. 

Muitos alunos não costumam assistir às aulas dos últimos horários. Geralmente o horário 

termina às 21:30, porém vários vão embora a partir das 21h. Principalmente os moradores do 

morro. Esses têm horário para subi-lo; pois, se deixarem para fazê-lo depois das 22h, correm 

o risco de serem molestados pelas facções que lá estão. Por tais motivos, qualquer trabalho 

que requeira uma sistematização, como a sequência didática, precisa ser aplicado em dias 

específicos da semana, quando as faltas são em menor número, e nos primeiros horários, por 

causa dos motivos já expostos.   

A escolha do assunto e da proposta   deu-se baseada na dificuldade que encontramos ao 

trabalhar a escrita e a leitura com os alunos adultos no Curso EJA – Educação de Jovens e 

Adultos. Nesse curso, deparamo-nos com uma clientela que se encontra fora de sala de aula 

há vários anos e ainda, com mais incidência, com alunos que não conseguem se ver como 

agentes de seu próprio saber. Por isso, trabalhar com a leitura do texto literário, além de 

propor uma ação integradora do aluno com a sociedade, é também um trabalho de construção 

de cidadania. 

A metodologia adotada para este trabalho oportunizou ao educando o contato com 

textos literários que contribuíram com uma lição de vida bem significativa para a maioria 

deles. Além disso, abriu portas para a leitura sob diversos aspectos, uma vez que 

compreenderam o quanto o texto vai além da superfície, como foi possível observar nas 

respostas dadas durante as aulas. 
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A dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro é a própria introdução, o 

segundo   traz os aspectos teóricos sobre o conto, a personagem de ficção e o foco narrativo. 

O terceiro faz uma análise comparativa da imagem da mulher e a forma como essa imagem é 

construída nessa literatura em estudo.  

O quarto capítulo apresenta uma reflexão teórica sobre o letramento literário, 

discutindo questões que envolvem a literatura e sua aplicação em sala de aula, bem como traz 

uma discussão em torno do papel humanizador da literatura e sua função social.  Apresenta 

também uma proposta de intervenção em sala de aula, a partir da experiência com os dois 

contos e o resultado dessa intervenção, ou seja, o relato da experiência.  

Em relação ao letramento literário e à proposta de aplicação em sala de aula, bem 

como às reflexões sobre o papel da literatura na formação leitora e cidadã do aluno, toma-se 

como fundamentação teórica o pensamento de Rildo Cosson, Compagnon, Todorov, Cereja, 

Coelho, Antonio Candido, entre outros.  
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2 O CONTO COMO GÊNERO LITERÁRIO 

  

Contar histórias é tão antigo quanto o homem. Não se sabe precisar a época em que 

essa habilidade surgiu. Acredita-se que pode ter surgido com a necessidade de o ser humano 

explicar a sua própria existência, algo que ele vem tentando fazer até os dias atuais. Essa 

necessidade de saber de coisas que não são claras para ele, levou-o a criar os mitos, 

entretanto, tal atitude, longe de explicar algo tão complexo, revela a capacidade criadora das 

pessoas. Habilidade essa que acompanha o ser humano de geração a geração, como nos 

mostra Coelho: 

 

Até onde foi possível aos estudiosos investigarem os documentos e monumentos do 

passado mais remoto, verificou-se que o pensamento religioso nasceu como uma das 

primeiras manifestações daquilo que seria mais tarde o pensamento religioso. Isto é, 

a consciência do homem em face de um princípio superior absoluto que o explicita e 

o justifica. Surge, portanto, nos primórdios da humanidade, no momento em que 

teria nascido no homem a obscura consciência de que, além dele e do mundo visível 

e concreto que o rodeava, devia existir uma força invisível e misteriosa que presidia 

sua existência e, ao mesmo tempo, suas relações com mundo... perguntas essas 

irrespondíveis pela razão ou pela lógica e às quais só o pensamento religioso ou 

filosófico podem responder, através da intuição da fé ou da abstração. Portanto, a 

primeira manifestação do pensamento religioso teria sido o pensamento mágico: o 

pensamento criador de mitos (COELHO, 2000, p.168). 

 

Assim como o homem primitivo sentiu a necessidade de criar seus mitos para 

explicar a sua própria existência, o homem moderno tem necessidades de recriar o seu próprio 

mundo, explicando-o e reconstruindo-o. Por isso, a literatura moderna tem reinventado o 

processo de contar histórias, dada a sua variedade de temas, obras e contextos. Ela vem 

desmistificando ou recompondo questões que são problemas do homem moderno, procurando 

associar o seu passado às experiências do presente, para levá-lo à construção de um mundo 

mais humanitário. Muitas vezes cheio de fadas e duendes, gigantes e magia, mas como 

aspecto do lúdico para representar a realidade.  

As narrativas de hoje, portanto, indicam as  necessidades inerentes ao homem de 

registrar suas impressões da vida sob uma ótica que dependerá de quem apresenta, do 

momento em que vive, do lugar e da cultura que o rodeia. Entre as diversas formas de 

manifestação dessa literatura, o conto aparece como o mais complexo meio de expressão. Isso 

porque é capaz de expressar, de forma breve e concisa, a complexidade da vida humana. 

Breve, porque dispõe de pouco tempo para dizer o que precisa; concisa, porque o espaço de 

que dispõe é limitado.  
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2.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONTO  

O  gênero conto tem como um de seus maiores representantes teóricos o escritor 

argentino Júlio Cortázar. Para ele, fazendo uma comparação analógica, o romance está para o 

cinema, assim como o conto está para a fotografia. Enquanto o cinema  cria no espectador/ 

leitor suas impressões progressivamente; pois a câmara abarca muitos ângulos, trazendo 

diversas  informações e descrições, a fotografia capta um espaço e imagem limitados, por isso 

o fotógrafo precisa saber o ângulo exato que vai captar. Assim, o cinema, tal como o romance, 

tem espaço, dispõe de tempo e pode descrever e ampliar as imagens que deseja apresentar. Já 

o conto, tal qual a fotografia, precisa selecionar o que lhe é mais significativo e deve, desde o 

primeiro momento, ou primeiras linhas, em que se constrói, causar uma impressão positiva no 

leitor.  

O conto, por ser sintético, obriga o escritor a limitar uma imagem ou acontecimento 

que seja essencial para a construção da narrativa, trazendo para o enredo tudo que é 

significativo e indispensável.  O contador de história sabe que não dispõe de espaço e tempo 

para construir as impressões e mensagem progressivamente. Ele precisa dizer o que tem a 

dizer em poucas linhas. Nenhum elemento ali exposto é gratuito ou mera decoração. ―O 

contista sabe que não pode proceder cumulativamente, que não tem o tempo como aliado; seu 

único recurso é trabalhar em profundidade, verticalmente, seja para cima, seja para baixo do 

espaço literário.‖ (CORTÁZAR, 1999, p. 351-352). 

A literatura, no sentido amplo, é uma necessidade universal, e por esse motivo, 

segundo o crítico Antonio Candido, constitui-se um direito, porque traz equilíbrio social, tem 

o poder de humanizar, uma vez que atua no subconsciente e no inconsciente. ―Neste sentido, 

ela pode ter importância equivalente à das formas conscientes de inculcamento intencional, 

como a educação familiar, grupal ou escolar.‖ (CANDIDO, 1995, p. 174). O conto colabora 

nesses aspectos mencionados, quando traz significativas contribuições para a reflexão do ser 

humano enquanto ser atuante numa sociedade, ou seja, 

 
Dizíamos que o contista trabalha com um material que qualificamos de significativo. 

O elemento significativo do conto parece residir principalmente no seu tema, no fato 

de eleger um acontecimento real ou fingido que possua a misteriosa propriedade de 

irradiar algo para além de si mesmo, a ponto de transformar um vulgar episódio 

doméstico, [...] no resumo implacável de determinada condição humana ou no 

símbolo ardente de uma ordem social ou histórica (CORTÁZAR, 1999, p.352). 
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Isso não quer dizer que todos os contos sejam significativos, que todos trazem em si 

essa ―áurea‖ de ensinamento e transformação.  O que de fato o torna inesquecível, marcando o 

leitor e tornando-o um texto que vale a pena ser lido é o que ele provoca no leitor.  

Geralmente o conto significativo compreende transformações, reflexões, ou seja, uma viagem 

ao mundo interior.  Dessa forma,  

Um conto é significativo quando quebra seus próprios limites como uma explosão 

de energia espiritual que ilumine bruscamente algo que chega muito além do 

pequeno e às vezes miserável episódio que conta. [...] são significativos, pois algo 

neles explode quando são lidos, propondo uma espécie de ruptura do cotidiano que 

vai muito além do episódio relatado (CORTÁZAR, 1999, p. 352-353). 

 

A um leitor desatento, talvez essa imagem sobre o conto ―perfeito‖, místico, influente, 

esteja ligada ao tema, ou seja, ao que se diz. Entretanto, para Cortázar (1999), não é somente 

o tema que faz a história valer a pena, mas a forma como se diz. Essa mágica de contar e 

despertar no leitor a cumplicidade e mantê-lo no foco é algo que nem todos os contistas 

dominam, por isso existem os bons contistas. Eles sabem dizer o que muitos tentaram dizer, 

mas que não souberam fazê-lo.  O tema pode ser escolhido ou ser-lhe imposto como uma 

espécie de inspiração, mas o que fará a história ser única é como os elementos da narrativa 

são dispostos, a isso Cortázar chama de tratamento literário.  

 

Por isso, quando dizemos que um tema é significativo, como no caso dos contos de 

Tchekhov, tal significação é determinada em certa medida por algo que se encontra 

fora do tema em si, por algo que está antes e depois do tema. O que está antes é o 

escritor, com sua carga de valores humanos e literários, com sua vontade de fazer 

uma obra que tenha um sentido; o que está depois é o tratamento literário do tema, o 

modo como o contista ataca o seu assunto e o situa verbal e estilisticamente, 

estrutura-o em forma de conto e por fim o projeta rumo a algo que excede o próprio 

conto ( CORTÁZAR,1999, p.355). 

 

A essa imagem que se tem do conto que marca, que causa boa impressão, tem-se 

também o interesse do escritor ou leitor, e esse interesse deve ser visto como algo subjetivo. 

Um mesmo tema pode chamar a atenção de um escritor e não de outro, de um leitor e não de 

outro. ―O que há é uma misteriosa e complexa aliança entre certo escritor e certo tema em 

determinado momento, assim como poderá ocorrer depois a mesma aliança entre certos 

contos e certos leitores‖ (CORTÁZAR, 1999, p. 355). 

As palavras expressas em um conto revelam a perfeita harmonia entre história/tema e 

sentido/significado. O tema seria o que Cortázar (1999) chama de uma espécie de imã, algo 

que atrai e concentra em torno de si e para si. Por esse motivo,  nada em um conto pode ser 
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descartado ou visto como um adereço ou mero acessório. Nesse sentido, os contos precisam 

ser lidos e estudados em um ambiente escolar como se fossem um mapa a ser explorado.  

Percebe-se, com a leitura de alguns contos, duas dimensões fundamentais que fazem 

parte da existência humana: a dimensão do funcional, do comum, do limitado e a dimensão da 

ascensão, do crescimento, dos anseios, do poético, da superação. Nem sempre há condições 

de equilibrar essas duas dimensões, porque o resultado de uma leitura aprofundada é a soma 

de vários fatores, entres eles, o olhar do leitor. 

Alguns autores instigam o aprofundamento desse olhar no tempo e no espaço. 

Tempo, porque resgata história e costumes; espaço, porque direciona a um meio, seja este 

místico ou espiritual, racional ou psicológico. A leitura penetra na dimensão psicológica, 

impedindo a homogeneização do homem; pois, como ser diverso que é, não há por que 

massificá-lo. Assim, alguns contistas são como arquitetos, escrevendo suas histórias como se 

construíssem uma arquitetura. Vão buscando elementos construtivos e selecionados, para 

trazerem em si uma simbologia, ou analogia, de forma que ampliem o valor semântico das 

palavras, a fim de organizarem uma imagem que converge para a experiência humana vivida 

ou sonhada. 

Por ser um texto curto, o conto em si já requisita esses elementos simbólicos. Seu 

papel é o de intensificar a imaginação, exercitar a capacidade de se imaginar, de conseguir 

respostas. É um texto exigente para quem constrói e reconstrói e para quem busca a sensação 

de completude. O escritor precisa dizer tudo através da palavra sem tornar o texto cansativo.  

O discurso ultrapassa a dimensão do cotidiano para enveredar na direção da 

expectativa, do não-dito. O contista é um mestre na arte de compactar em poucas páginas uma 

situação interessante ou um drama humano, conduzindo o leitor pelos caminhos da literatura, 

mostrando-lhe como a arte é capaz de analisar a alma humana. 

A diversidade temática não provoca divisão do panorama humano, mas unifica-o 

como ―uma grande colcha de retalho‖ bem costurada. Para realizar tais feitos, esse escrito não 

seleciona os elementos símbolos, como: o lugar, o meio, as personagens, algumas ações, entre 

outras, de forma aleatória; mas combinatória. Nada está em sua história por acaso, é claro que 

a sua intenção nem sempre é o que é, de todo vista, pelo leitor. 

 

2.2 A PERSONAGEM DE FICÇÃO 
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A ficção, indiscutivelmente, traça um paralelo entre a vida real e o imaginário, sua 

função vai além de mera diversão. Ela traz um convite para o homem mergulhar no seu eu e 

nos mundos interior e exterior através do era uma vez. A cumplicidade do leitor com a obra 

começa desde o momento em que ele opta por lê-la, por se interessar por ela. Algo certamente 

o atraiu. Esse algo pode ser o tema ou título da história, o nome da personagem, a própria 

imagem que se tem do escritor e dos seus escritos, enfim tudo é variável em se tratando de 

opinião.   

Entre os muitos aspectos emblemáticos que compõem esse universo ímpar, a 

personagem é uma figura importante e indispensável.  Segundo Candido (2009), ao surgir um 

ser humano na obra, tem-se o caráter fictício ou não-fictício do texto. A atuação desse ser é 

tão necessária quanto o próprio leitor e espectador, um exige a presença do outro, dessa forma 

há interação que pode acabar em empatia ou antipatia por parte do leitor.  Essa relação faz 

parte de    uma confabulação, logicamente, pois o leitor sabe que tudo é imaginação. Mas há, 

nesse complexo mundo ficcional, a construção da verossimilhança que, segundo esse crítico, 

faz o texto parecer real, tamanha é sua capacidade de persuasão. 

 

Todavia, a aparência da realidade não renega o seu caráter de aparência. Não se 

produzirá, na ―verdadeira ficção‖, a decepção da mentira ou da fraude. Trata-se de 

um ―verdadeiro ser aparencial‖. [...] o leitor, parceiro da empresa lúdica, entra no 

jogo e participa da ―não-seriedade‖ dos quase-juízos e do ―fazer de conta‖. [...] É, 

porém, a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e, através dela, a 

camada imaginária se adensa e se cristaliza (CANDIDO, 2009, p. 17). 

 

O texto caminha, portanto, para a convicção dos fatos, dos elementos que o 

transformam em admissível no mundo real. Por mais verdadeiro que seja seu ambiente, sua 

fala, sua ideia de mundo, tudo é projetado na ficção; sendo, portanto, ficção. Daí a expressão 

―não-seriedade‖ entre aspas na citação. Porque é sério e aceitável, mas não pode ser discutido 

como real.  

 

Um enunciado como ‗dois e dois são quatro‘ é sempre verídico; mas quando 

proferido por uma personagem, com intenção séria é, por sua vez, fictícia; e quando 

ocorre na própria narração, a intenção fictícia transforma o enunciado em quase-

juízo, embora em si certo. [...] É paradoxalmente esta intensa ―aparência‖ de 

realidade que revela a intenção ficcional ou mimética. Graças ao vigor dos detalhes, 

à ―veracidade‖ de dados insignificantes, à coerência interna, à lógica das 

motivações, à causalidade dos eventos etc., tende a constituir-se a verossimilhança 

do mundo imaginário ( CANDIDO, 2009, p.16 e 17). 
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Esse mundo verossímil, quase real da ficção, é projetado principalmente pela 

personagem. Caso ela não faça parte desse jogo, a narrativa torna-se uma mera descrição. Já 

que  move o saber, o sentimento, o emocional. É nela que reside a identificação do leitor. ―É 

geralmente com o surgir de um ser humano (a personagem) que se declara o caráter fictício 

(ou não-fictício) do texto, por resultar daí a totalidade de uma situação concreta. Em que o 

acréscimo de qualquer detalhe pode revelar a elaboração imaginária.‖ (CANDIDO, 2009, p. 

19). Segundo esse crítico, a narrativa não se mantém se não tiver uma personagem, pois é ela 

que trará o interesse do homem para o texto. Mesmo que essa personagem seja um inseto, fato 

que se justifica porque traz em si a caracterização humana, ou seja, o ‗bicho‘ é 

antropomorfizado.  

Outra informação importante é que a imagem construída pelo leitor acerca dessa 

personagem depende da quantidade e qualidade das informações fornecidas no texto. 

Entretanto, não se pode desprezar que a construção dessa imagem é manipulada pelo escritor 

através do narrador. Ao leitor,  mostra-se o que esse ser tem de mais fascinante, interessante e 

até mesmo estranho e peculiar. São aspectos assim que o moverão a conhecer a história e seu 

―inconcluso‖ fim.  

Como essas personagens surgem, o que são na realidade nesse mundo imaginário? 

Muitas são as constatações acerca desse surgimento. Brait (1999) chega a comparar o escritor 

a uma espécie de bruxo, uma vez que ele sabe misturar poções e criar elementos e, nessa 

criação, encontram-se as personagens. A inspiração para construção  desses seres pode advir 

de muitas formas, segundo ela,   

 

[...] vêm do fundo de uma gaveta chamada memória. Aparecem quando menos os 

esperamos. Rondam as nossas noites, nos perseguem por madrugada a fio. A 

princípio são imagens vagas, feições humanas de quem mal nos lembramos, 

sombras de um passado que o presente quer resgatar. Convivo com esses seres 

durante meses, às vezes, durante anos, até pularem sobre o teclado. Engatada a 

primeira frase, eles, os seres reais que me serviram de ponto de partida para o 

romance, vão desaparecendo e dando lugar ao que chamamos de personagens. Uma 

gente que se cria, anda por suas próprias pernas e nos impõe o seu próprio destino 

(BRAIT, 1999, p. 71).  

 

 

 Mesmo pertencendo ao campo ficcional, a personagem é mais completa do que o ser 

real, já que esse, dadas às máscaras sociais impostas no mundo real, não se revela 

completamente. Algo contrário acontece com os seres fictícios, ―ao falarem, revelam-se de 

um modo mais completo, mesmo quando mentem ou procuram disfarçar a sua opinião 
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verdadeira.‖ (CANDIDO, 2009, p.29), incluem-se, nesse universo,  personagens teatrais, 

embora representadas por homens reais e prevalecendo o diálogo,  o mundo interno delas é 

visto como ficção também. Toda a representação, incluindo os cenários, é intencional, ou seja, 

foi tudo planejado e organizado para a representação. 

Por causa do escancaramento de suas ações e situações, a personagem é mais vista, 

mais perceptível, ou seja, fácil de ser percebida e avaliada em seu caráter.   O autor a expõe, 

de forma manipuladora talvez, mas a expõe. Esses seres, entretanto, são mais ―aceitáveis‖ do 

que pessoas reais, mesmo quando demonstram incoerências em suas atitudes. Não pelo fato 

de serem ―perfeitos‖ em sua concepção, mas pelas informações que o autor compartilha, ao 

expô-los. 

 

Precisamente pela limitação das orações, as personagens têm maior coerência do que 

as pessoas reais ( e , mesmo quando incoerentes, mostram pelo menos nisso 

coerência);  maior exemplaridade (mesmo quando banais [...]); maior significação; 

e, paradoxalmente, também maior riqueza – não por serem mais ricas do que as 

pessoas reais, e sim em virtude da concentração, seleção, densidade e estilização do 

contexto imaginário, que reúne os fios dispersos e esfarrapados da realidade num 

padrão firme e consistente (CANDIDO, 2009, p. 30). 

 

 É no mundo ficcional, portanto, que os seres humanos são totalmente transparentes, 

haja vista serem criados e projetados pela criação verbal. É esse o lugar em que o ser real se 

depara   com seu semelhante. Embora ficcionais, são seres definidos e definitivos e, na 

medida do possível, transparentes, o autor   expõe sua criação de forma nítida . A personagem 

nascida dessa atmosfera, por outro lado, é também misteriosa e enigmática, passível de 

análise, juízo de valor e de reflexão da própria condição humana.  

 Por isso, na condição de representante do ser humano, seu papel é expor, 

literariamente, o mundo dos seres reais, desde suas angústias e (in) certezas a desvarios e 

anseios. Os seres ficcionais ―encontram-se integrados num denso tecido de valores de ordem 

cognoscitiva, religiosa, moral, político-social e tomam determinadas atitudes em face desses 

valores‖ (CANDIDO, 2009, p. 39).  As intempéries vividas por esses seres, sua própria 

condição na história, suas reações e valores defendidos revelam a própria condição humana. 

Essa imagem é apreendida com singular significado pelo leitor; pois, na vida cotidiana, ele 

não consegue perceber a riqueza de tais situações. É como se não houvesse a nitidez 

necessária para compreender o que se está vivendo, nem o resultado positivo ou negativo das 



22 

 

 

 

ações. Quem está ―de fora‖ da história consegue apreender melhor a riqueza da situação, 

enquanto quem a vive não tem toda essa percepção.  

 

Todavia, o que mais importa é que não só contemplamos estes destinos e conflitos a 

distância. Graças à seleção dos aspectos esquemáticos preparados e ao ―potencial‖ 

das zonas indeterminadas, as personagens atingem a uma validade universal que em 

nada diminui a sua concreção individual; e mercê desse fato liga-se, na experiência 

estética, à contemplação, a intensa participação emocional. Assim, o leitor 

contempla e ao mesmo tempo vive as possibilidades humanas que a sua vida pessoal 

dificilmente lhe permite viver e contemplar, pela crescente redução de possibilidade. 

De resto, quem realmente vivesse esses momentos extremos, não poderia 

contemplá-los por estar demasiado envolvidos neles (CANDIDO, 2009, p.40). 

 

 É, portanto, esse ser fictício
1
    responsável pela atuação humana, ainda que de 

forma imaginária na narrativa, já que o enredo se baseia na relação entre ser real e ficcional e 

materializa essa relação através da personagem. Portanto, delimitá-la,  caracterizá-la, 

psicológica e fisicamente, pode ser comparado à maneira real de como o ser humano 

caracteriza o outro, ou seja, constrói a percepção do outro.  

 Em um primeiro momento, sem muito esforço, pode-se contemplar alguém e 

perceber que esse tem determinadas características físicas. Pode-se, inclusive, arriscar um 

―palpite‖ sobre a personalidade, dependendo da situação em que o outro está exposto. 

Entretanto, numa construção mais apurada da personalidade, para que se tenha uma ideia 

melhor sobre como o outro é, faz-se necessária uma convivência maior e mais apurada, ainda 

assim, o conhecimento é incompleto, já que o que ―se tem são fragmentos de ser‖. Segundo 

Candido (2009),   

 

Cada um desses fragmentos, mesmo considerado um todo, uma unidade total, não é 

uno, nem contínuo. Ele permite um conhecimento mais ou menos adequado ao 

estabelecimento da nossa conduta, com base num juízo sobre o outro ser; permite, 

mesmo, uma noção conjunta e coerente deste ser; mas essa noção é oscilante, 

aproximativa, descontínua. Os seres são, por natureza, misteriosos, inesperados 

(CANDIDO, 2009, p. 45). 

 

 Dessa forma, nunca se constrói, de fato, um perfil completo de qualquer pessoa, 

dada às máscaras sociais e seu papel em cada situação. Acrescente-se a isso que é possível 

                                                 
1
  Expressão que, segundo Candido (2009), soa como paradoxo. Sobre isso ele diz: ―De fato, como pode uma 

ficção ser? Como pode existir o que não existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e o 

problema da verossimilhança no romance depende desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo 

um criação da fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial.‖ (CANDIDO, 2009, p.44). 
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conhecer, em parte, alguém no seu papel de amigo, mas não se pode conhecê-lo no papel de 

pai, de esposo, entre outros, pois são muitos papéis, muitas convenções. Essa apreensão do 

outro é sempre, portanto, incompleta e subjetiva, pois uma pessoa avalia a outra pelos valores 

e consciência moral que possui.  Mesmo numa convivência longa e relativamente feliz, o 

outro pode surpreender sempre.  

 Os estudos na área de psicologia, desenvolvidos na modernidade com o objetivo de 

explicar essas oscilações no caráter humano, trouxeram significativas contribuições para a 

literatura moderna, que se beneficiou desses estudos com intuito de aprimorar suas 

personagens. Sendo assim, ao apresentar suas criações de forma fragmentada, o romancista 

―nada mais faz do que retomar, no plano da técnica de caracterização, a maneira fragmentária, 

insatisfatória, incompleta, com que elaboramos o conhecimento dos nossos semelhantes.‖ 

(CANDIDO, 2009, p. 47). 

 Enquanto na vida real avalia-se o outro pela subjetividade e delimitação das 

informações que se tem, no mundo ficcional, as personagens são avaliadas dentro do limite 

estabelecido pelo escritor. Esse dirige o olhar do leitor para o que ele quer mostrar de sua 

criação, ou seja, de sua criatura, há uma linha fixa de informações.  Ainda que o faça de forma 

simples e direta, a personagem não perde a complexidade e riqueza inerentes à sua 

personalidade. Ainda que o faça de forma complexa e profunda, não se esconde, já que tem 

toda sua imagem exposta.  

 

A personagem é complexa e múltipla porque o romancista pode combinar com 

perícia os elementos de caracterização, cujo número é sempre limitado se os 

compararmos com o máximo de traços humanos que pululam, a cada instante, no 

modo-de-ser das pessoas (CANDIDO, 2009, p. 49). 

 

 Com conhecimentos mais aprofundados da natureza humana, graças à psicologia, 

filosofia e outras ciências, os romancistas puderam criar seres mais elaborados, complexos, 

mas não indecifráveis. Isso porque o espaço por onde eles circulam acabam por limitar suas 

ações e reações. Aos criá-los, seus criadores acabam por delimitá-los. Algo exigido pela 

escrita, pela narrativa, ou seja, pelo próprio meio em que eles circulam. ―Na evolução técnica 

do romance, surgiu um esforço em compor seres íntegros e coerentes, por meio de fragmentos 

de percepção e de conhecimento que servem de base à nossa interpretação das 

pessoas‖.(CANDIDO, 2009, p.50) Nasceram, então, desse esforço, duas famílias de 

personagens –  personagens de costumes e  personagens de natureza. Estas, mas elaboradas, 
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mais complexas, exigindo uma interpretação mais apurada e detalhada. Aquelas, como 

caricaturas, sendo superficiais e divertidas, fáceis, então, de serem analisadas e percebidas por 

qualquer leitor, ainda que numa leitura superficial. 

 

Traduzindo em linguagem atual a terminologia setecentista de Johnson
2
, pode dizer 

que o romancista ―de costumes‖ vê o homem pelo seu comportamento em 

sociedade, pelo tecido das suas relações e pela visão normal que temos do próximo. 

Já o romancista de ―natureza‖ o vê à luz da sua existência profunda, que não se 

patenteia à observação corrente, nem se explica pelo mecanismo das relações 

(CANDIDO, 2009, p. 50). 

 

 O conceito de personagem de costumes e de natureza foi retomado nos dias atuais 

por Forster
3
, esse crítico vai nomeá-las de ―personagens planas‖ e ―personagens esféricas.‖ O 

primeiro grupo é construído em cima de uma única ideia, é previsível e é possível perceber as 

repetições de suas ações, pois não causa surpresas, nem costuma mudar em nada, mesmo no 

final da narrativa.  Subdivide-se em: a) tipos (com características peculiares, chamam atenção 

por aquilo que representam, há um traço marcante, não deformável) e b) caricaturas 

(exageram em alguns traços, a fim de atrair o riso e a comicidade).  

 O segundo grupo, personagens esféricas, é mais elaborado e sofisticado. Requer 

atenção, ensejo, pois é imprevisível. É um modelo que evolui na narrativa, porque é dinâmico 

e tridimensional, prefigurando melhor o ser humano e sua complexidade.  

 Outra classificação de personagem, apresentada pelo romancista francês François 

Mauriac, defende o ―nascimento‖ desses seres como uma imagem saída das memórias do 

romancista. Esse os capta da própria realidade, ou seja, não correspondem a uma pessoa viva, 

mas nascem delas. Havendo, assim, uma estreita relação entre a personagem e o autor. ―Este a 

tira de si (seja da sua zona má, da sua zona boa) como realização de virtualidades, que não são 

projeções de traços, mas sempre modificação, pois o romancista transfigura a vida.‖ 

(CANDIDO, 2009, p. 52).  

 Sendo assim, a personagem pode ser classificada por três óticas, a saber: ―1. 

Disfarce leve do romancista [...] ocorrem geralmente em romances memorialistas. 2. Cópia 

                                                 
2
  Samuel Johnson - crítico literário, ensaísta e lexicógrafo inglês nascido em Lichfield, Staffordshire, vulto 

dominante da vida literária na Inglaterra do século XVIII. 
3
  Obs.: Forster em comentário de Candido (2009).  - E.M. Forster – téorico e escritor britânico. Trouxe grande 

contribuição à teoria literária com seus Aspectos do Romance (Aspects of novel), no qual ele aborda um estudo 

das partes do romance e realiza a conhecida classificação das personagens de romance: as personagens planas e 

as personagens redondas, ou esféricas. 
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fiel de pessoas reais, que não constituem propriamente criações, mas reproduções. 

3.Inventadas, a partir de um trabalho de tipo especial sobre a realidade.‖ (CANDIDO, 2009, 

p. 52).  

  Candido rebate tais classificações, haja vista existirem contradições, ao se dizer que 

as personagens são projeções, ou seja, nascem de seres reais, mas, ao mesmo tempo, afirmar 

que são cópias fiéis de seres reais. Para Candido, só existe um tipo de personagem, a 

inventada.  

 

[...] deveríamos reconhecer que só há um tipo de personagem, a inventada; mas que 

esta invenção mantém vínculos necessários, seja a do mundo que o cerca; e que a 

realidade básica pode aparecer mais ou menos elaborada, transformada, modificada, 

segundo a concepção do escritor, a sua tendência estética, as suas possibilidades 

criadoras. Além disso, convém notar que por vezes é ilusória a declaração de um 

criador a respeito da sua própria criação. Ele pode pensar que copiou quando 

inventou; que exprimiu a si mesmo, quando se deformou; ou que se deformou, 

quando se confessou. Uma das grandes fontes para o estudo da gênese das 

personagens são as declarações do romancista; no entanto, é preciso considerá-las 

com precauções devidas a essas circunstâncias (CANDIDO, 2009, p. 53).  
  

 Se a personagem é um ser fictício, não pode ser baseada num modelo real, pois, 

dessa forma, será negada a própria essência do romance ou conto. Nessa ótica, ou ela é uma 

transposição fiel de modelos ou uma invenção totalmente imaginária. Afirmar que uma 

personagem é imitação de tal ser real só é possível, se o próprio romancista confessar que 

assim o fez ou se tiver alguma evidência documentária. Caso contrário, pode-se identificar 

apenas alguma tendência, traços, etc. 

 Com base nessa ideia, Candido (2009) nos oferece uma extensa relação do 

nascimento desses seres, ou seja, como eles podem surgir ou inspirar seus criadores. São eles: 

1. Personagens transpostas com relativa fidelidade de modelos dados ao romancista por 

experiência direta, - seja interior, seja exterior. No primeiro caso, seria uma 

personagem projetada, em que o escritor incorpora a sua vivência e sentimentos. Ou, 

no segundo caso, o da transposição, em que o autor retrata um ente com o qual ele 

conviveu e assim o transpõe para o papel.  

2. Personagens transpostas de modelos anteriores, que o escritor reconstitui 

indiretamente, _ por documentação ou testemunho, sobre os quais a imaginação 

trabalha.  
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3. Personagens construídas a partir um modelo real, conhecido pelo escritor, que serve de 

eixo, ou ponto de partida. O trabalho criador desfigura o modelo que, todavia, pode-se 

identificar.  

4. Personagens construídas em torno de um modelo, direta ou indiretamente conhecido, 

mas que apenas é um pretexto básico, um estimulante para o trabalho de 

caracterização, que explora ao máximo as suas virtualidades por meio da fantasia, 

quando não as inventa de maneira que os traços da personagem resultante não 

poderiam, logicamente, convir ao modelo.  

5. Personagens construídas em torno de um modelo real dominante, que serve de eixo, ao 

qual vêm juntar-se outros modelos secundários, tudo refeito e construído pela 

imaginação.  

6. Personagens elaboradas com fragmentos de vários modelos vivos, sem predominância 

sensível de uns sobre outros, resultando uma personagem nova.  

7. Personagens resultantes de uma realidade, mas modificadas pela personalidade 

fictícia, de modo a não ter mais traços definidos. Suas raízes desaparecem 

completamente. Em tais casos, as personagens obedecem a certa concepção de 

homem, a um intuito simbólico, a um impulso indefinível ou quaisquer outros 

estímulos de base, que o autor corporifica, de maneira a supormos uma espécie de 

arquétipo que, embora nutrido da experiência de vida e da observação, é mais interior 

do que exterior.  

 Os caminhos que podem influenciar na criação da personagem são incertos, não há 

como determinar, com exatidão, como isso acontece, já que o trabalho de criação é algo que 

envolve, além de subjetividade, trabalho árduo com a palavra
4
, vindo do inconsciente e, por 

isso mesmo, passível de iludir. Além dos aspectos psicológicos da personagem, há também o 

contexto no qual ela irá viver dentro da esfera ficcional. Acrescente-se a isso o que se quer 

realçar, a influência de outros seres também ficcionais e que estarão atuando em conjunto. 

Resultando disso uma personagem ―moldada‖ ao seu meio, ou seja, aos moldes do enredo. O 

                                                 
4
 A esse respeito, Carlos Drummond de Andrade, no poema Poesia, e, nessa mesma linha, João Cabral de Melo 

Neto, no poema Catar feijão, na condição de eu lírico, refletem sobre o ato de escrever como sendo fruto de 

um trabalho árduo que envolve esforço e luta do poeta com a palavra. Por esse motivo, são poemas 

metalinguísticos, uma vez que apresentam como se dá o ato de escrever. Bilac também já o disse bem antes em 

sua ―Profissão de fé‖ (1888): ―invejo o ourives quando escrevo/ imito o amor/ com que ele, em ouro, o alto 

relevo/ faz de uma flor.‖ 
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universo em que aparecerá determinará seu recorte, já que jamais pode aparecer em sua 

completude.  

 

O autor pode realçar aspectos essenciais pela seleção dos aspectos que apresenta, 

dando às personagens um caráter mais nítido do que a observação da realidade 

costuma a sugerir, levando-as ademais, através de situações mais decisivas e 

significativas do que costuma ocorrer na vida. Precisamente, pelas limitações das 

orações, as personagens têm maior coerência do que as pessoas reais (e, mesmo 

quando incoerentes mostram pelo menos nisso coerência) (CANDIDO, 2009, p. 30). 

 

São esses recortes determinantes na construção do enredo e do agir da personagem, 

pois com ela o leitor interage, discordando dela ou concordando com ela. Com a visão da 

história e as seleções permitidas ao leitor, o julgamento, a empatia ou antipatia são 

inevitáveis, uma vez que surgirá, nesse contexto, o entendimento das atitudes desse ser 

fictício. ― [...] a ficção é o único lugar – em termos epistemológicos – em que os seres 

humanos se tornam transparentes à nossa visão, por se tratar de seres puramente intencionais e 

a seres autônomos; de seres projetados por orações.‖ (CANDIDO, 2009, p. 30). 

O autor, na ficção, é uma espécie de deus da vida, das respostas, das exposições, pois 

expõe a personagem de forma nítida o quanto possível.  Nascida dessa atmosfera, por outro 

lado, é também misteriosa e enigmática, passível de análise, juízo de valor, de reflexão da 

própria condição humana.  

 Com base nesses estudos, o capítulo seguinte traz uma análise das personagens 

femininas proposta nos dois contos escolhidos, para desenvolver a intervenção.  
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3 A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM NOS CONTOS FITA-VERDE NO CABELO, 

NOVA VELHA ESTÓRIA, E HERBARIUM 

  

 

A escrita de Lygia Fagundes Telles e de Guimarães Rosa nas obras Herbarium  e Fita 

verde no cabelo, nova velha estória, respectivamente, remetem-nos a um mundo paralelo, no 

qual o rito de passagem é resgatado de forma peculiar, demonstrando a formação do caráter 

feminino ( a imagem da mulher) com base nos valores que as personagens possuem.  Rosa, 

através de ―uma nova velha estória‖, traz elementos próprios de sua ficção, como a quebra da 

lógica racional, uma missão (a travessia) ligada a uma busca pessoal, sem deixar de lado o 

poético e a linguagem reinventada. E Telles, em Herbarium, mostra a experiência da 

descoberta da sexualidade de uma adolescente como um processo de revelação e 

autoafirmação; sem deixar, entretanto, de conhecer a dor e lucidez provenientes do primeiro 

amor. Para isso, a história oferece ao leitor reflexivos diálogos, além de a protagonista 

também possuir   uma missão e um desafio.   Os dois contos abordam o mesmo assunto de 

forma própria, sem perder, entretanto, o fascínio e a individualidade. 

  

3.1 A IMAGEM DA MULHER EM FITA-VERDE NO CABELO, NOVA VELHA 

HISTÓRIA 

 

Fita Verde no Cabelo, nova velha história, tem por base o conto Chapeuzinho 

Vermelho, de Charlles Perrault, escrito no século XVI. Essa narrativa foi reescrita numa nova 

versão, em 1812, pelos irmãos Grimm. Essa história, que se imortalizou no tempo e que tinha 

como objetivo primeiro dar uma lição de moral específica, relata o momento em que uma 

pequena adolescente ganhou de sua avó um capuz vermelho, e, por se identificar tanto com o 

presente, passou a usá-lo cotidianamente, indiferente a outros enfeites. Por tal atitude, ela 

passou a ser conhecida na aldeia onde morava como Chapeuzinho Vermelho. ―Daquele dia 

em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, senão aquela e, com o tempo, 

os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho‖ (PERRAULT, 2016, p. 

1). 

 Chapeuzinho Vermelho recebe a missão de ir à casa da vovozinha, deixar-lhe alguma 

comida – broas, manteiga e geleia. Depois que tudo é colocado em uma cesta, ela, então, 

parte. É a primeira vez que vai sozinha, pois outras vezes costumava ir com a sua mãe. Para 
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chegar ao seu destino, entretanto, deveria passar por uma floresta cheia de perigos, escura e 

densa, mas deveria seguir o caminho recomendado pela mãe e não conversar com ninguém.  

 

Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito 

mas, quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais 

ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha.  

Então, chamou a filha:  

— Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas broinhas para a vovó, ela gostará muito. 

Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e, com certeza, não tem vontade 

de cozinhar.  

— Vou agora mesmo, mamãe.  

— Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem 

desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta! (PERRAULT, 2016, p.2). 
 

Percebendo uma menina sozinha, um lobo faminto resolve devorá-la; mas, temendo a 

presença de lenhadores na floresta, resolve armar um plano astuto para comer a sua vítima 

sem maiores perigos. Assim inicia uma conversa ―amigável‖ com Chapeuzinho, descobrindo 

o seu destino e propondo-lhe uma corrida até lá. É ele quem indica os dois caminhos, um mais 

curto, que será seguido por ele, e o outro mais longo, que seguido pela protagonista. No 

trajeto, entretanto,   ela se distrai com as belezas do lugar e acaba por esquecer-se da aposta.  

Chegando ao seu destino, Chapeuzinho é convidada a entrar e aninhar-se à avó, que 

alega estar com frio e necessita de sua companhia na cama. O lobo, que havia chegado antes 

da menina e já havia devorado a avó, fingindo-se ser essa, limita-se a seguir com seu plano, 

comendo a garota também. O vilão acaba dormindo e seus roncos são ouvidos por um 

caçador, o qual  resolve averiguar se a vovó estava bem, já que ressonava tão alto, mas 

depara-se com o lobo. O homem fica satisfeito com seu achado, pois o procurava já há algum 

tempo, por esse motivo, resolve matar o bicho. No entanto, percebe a barriga enorme dele e, . 

desconfiado, aproveitando-se do sono pesado do malvado, resolve abrir-lhe a barriga, 

encontrando a menina e a avó.  

Na nova velha estória de Rosa, Fita Verde no Cabelo, muitos elementos se repetem. 

Desde o acessório que enfeita a cabeça da menina, uma fita verde, à missão que ela recebe de 

levar comida para a avó, que mora numa aldeia distante, mas igualzinha a que Fita-Verde 

morava. O caminho não lhe é apontado pela mãe, mas ela precisa atravessar uma floresta 

também e, tal qual Chapeuzinho, distrai-se nela. Dessa forma, acaba chegando atrasada para o 

encontro  com a avó, a qual  morre antes que possa degustar a comida e usufruir da presença 

da neta.  
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O conto Fita Verde no cabelo se inicia com o uso do verbo haver, empregado no 

imperfeito do indicativo, em substituição ao verbo dos contos de fadas – era uma vez – usados 

no mesmo tempo e modo. Dessa forma, Rosa se apropria de um procedimento semelhante, 

mas não  reduz a nova história à história tradicional, sua escrita implica novas formas de 

sentido, conforme veremos mais adiante.   ―Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior 

nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e 

meninos e meninas que nasciam e cresciam.‖ (ROSA, 1992, p. 2) O imperfeito do indicativo é 

um tempo empregado para indicar ações que deixaram de existir sem necessariamente terem 

sido concluídas.  

Ações não acabadas podem indicar um círculo vicioso, de repetição, como as histórias, 

que se repetem. Mudam-se os costumes, as abordagens, o perfil das personagens, mas não a 

essência e o conflito humano. O mesmo tempo também indica um fato habitual ou frequente, 

apesar de em narrativas ser visto como um fato vago e impreciso. Assim, o verbo pode ser um 

claro indício de uma repetição de história, agora em um novo momento, em uma nova época.  

A intertextualidade é visível na obra rosiana, por causa dos elementos que se repetem 

e o próprio enredo similar que constroem a nova narrativa (velha estória nas palavras de 

Rosa). Dessa feita, tem-se uma nova visão para a construção da identidade da menina, agora 

rosiana. O enunciado do autor materializa-se com a história em questão, Nasce, então, um 

novo discurso, amparado em velhos discursos.  De acordo com Brait (2014b), 

 

Para se tornarem dialógicas, as relações lógicas e concreto-semânticas devem, como 

já dissemos, materializar-se, ou seja, devem passar a outro campo de existência, 

devem tornar-se discurso, ou seja, enunciado e ganhar autor, criador de dado 

enunciado cuja posição ela expressa (BRAIT, 2014b, p. 13). 

 

Segundo Brait (2014b), na concepção de Bakhtin, há duas maneiras básicas de 

incorporar distintas vozes no enunciado
5
.  A primeira ocorre de forma direta, aberta e 

nitidamente separada; é o que ocorre, por exemplo, em dissertações, nas quais a voz do 

teórico é claramente distinta do escritor. A segunda é de forma indireta e interna, pois a voz 

do outro é citada de muitas formas, com elementos que lembram e evocam o outro enunciado 

                                                 
5
 Entende-se como enunciado o sentido. Enquanto o texto é do domínio da manifestação, o sentido não pode 

construir-se senão nas relações dialógicas. Sua manifestação é o texto e este pode ser considerado como uma 

entidade em si.  
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e/ou discurso. Na forma composicional, pode apresentar-se como paródia, estilização, entre 

outros.  

 

Há claramente uma distinção entre as relações dialógicas entre enunciados e aquelas 

que se dão entre textos. Por isso, chamaremos qualquer relação dialógica, na medida 

em que é uma relação de sentido, interdiscursiva. O termo intertextualidade fica 

reservado apenas para os casos em que a relação discursiva é materializada em 

textos. Isso significa que a intertextualidade pressupõe sempre uma 

interdiscursividade, mas que o contrário não é verdadeiro (BRAIT, 2014b, p. 181). 

 

Ao escrever Fita Verde no Cabelo, Rosa recapitula a história de Chapeuzinho 

Vermelho, e, consequentemente, incorpora os valores semânticos, semióticos e psicanalíticos 

do conto, embora em uma nova perspectiva. É possível avaliar, portanto, o valor conotativo 

de vários elementos, adicionando a esses, a marca rosiana: a linguagem reinventada por 

intermédio de neologismo e inversões sintáticas inusitadas. 

O texto rosiano, portanto, tem vida própria e, como enunciado, ao se materializar, seu 

valor excede, muitas vezes, a intenção do autor. Uma vez que, ―[...]entre a intenção do autor e 

o propósito do intérprete, existe a intenção do texto. [...] Um texto é um universo aberto em 

que o intérprete pode descobrir infinitas interconexões‖. (ECO, 2005, p.45).  Por isso a 

interpretação pode abrir muitos caminhos, desde que haja respaldo no próprio texto, 

indiferente à intenção do autor. 

A palavra se mostra viva à medida que é usada e perpassada, seu valor é mensurado, 

conforme a visão de quem dela faz uso, quer seja como locutor, quer seja como interlocutor. 

Sobre isso, Babosa (2014) afirmar que: 

 

A palavra, em situação de uso, é um espaço de produção de sentido. Dela emergem 

as significações que, consequentemente, se fazem no espaço criado pelos 

interlocutores em um contexto sócio-histórico dado. Por ser espaço gerador de 

sentido é controlada, selecionada por meio dos mecanismos sociais. Diante disso, há 

o que poderíamos chamar de determinismo social, ou seja, dependendo do 

interlocutor, da situação de uso, o falante determina qual a melhor palavra a ser 

utilizada (BABOSA, 2014). 

 

Fita Verde é, então, essa nova palavra, esse novo discurso e tem agora novo 

significado, nova lição.  

Antes de citar a protagonista, o narrador apresenta um panorama geral do espaço no 

qual Fita-Verde vive. A aldeia não e maior nem menor que outras, as pessoas que lá habitam 
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também não. Até que, finalmente, introduz um conflito, uma quebra da normalidade; pois, 

como tudo na vida e em qualquer situação existem as exceções, o narrador apresenta uma 

meninazinha – e completa – ―a que por enquanto‖.  

 

Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas 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. (ROSA, 1992, 

p.2 e 3). 

 

Nesse momento, a narrativa prepara o leitor para um conflito, essa menina que é 

―diferente‖ daqueles moradores vai ser o alvo da história, o foco da narrativa. Fatos assim 

ocorrem frequentemente nas vidas das pessoas e a narrativa em questão pode ser vista como 

um conflito universal a que muitas pessoas se veem submetidas. 

A partir da apresentação das personagens, todas as palavras empregadas pelo narrador 

constroem um argumento na vertical, que apresenta a castração, o medo, o lado estático da 

história. Visualizam-se a aldeia, as pessoas e todo o processo de crescimento que abrange seus 

moradores até se deparar pela primeira vez com Fita-Verde. Seu nome é tão incomum quanto 

a sua atitude no meio daquela normalidade.  

Nos contos de fadas, as personagens recebem nomes que são atribuições de suas 

características. Nesses há uma carga semântica definitiva que repercute sobre o destino delas 

e, consequentemente, influi no desenrolar do enredo e na visão que o leitor construirá.  

 

O nome das personagens não se limita a ser apenas um indício ou um elemento 

indicador como pretendia a análise tradicional. Mas que, muitos mais do que um 

simbolismo ou alegoria, o nome tem uma relação intrínseca com o texto, chegando a 

desempenhar papel importante na geração deste, no engendramento dos sintagmas, 

na produção da página escrita, no ato de fazer a obra. Chega mesmo a ter função de 

questionar o texto (MACHADO, 2003, apud VIANNA, 1999, p.117). 

 

Percebe-se em Fita Verde que Rosa não cria o nome de sua personagem de forma 

aleatória, mas prima por manter características dessa e o enredo atrelados. Ou seja, 

amalgamados um ao outro de forma que corporifica o valor semântico ao caráter e destino de 

sua personagem. Sua escrita resgata um procedimento canônico e universal, atribuindo ainda 

maior riqueza às suas histórias.  

Na antiguidade, e ainda nos dias atuais, dependendo da cultura, as pessoas eram 

nomeadas por aquilo que deviam ser lembradas, pelos princípios de suas histórias ou, às 



33 

 

 

 

vezes, por aquilo que seus progenitores gostariam que fossem. A Bíblia é um bom exemplo 

no que concerne a estes valores semânticos que representam os nomes
6
.  

O nome é uma marca, apesar de em muitos contos tratar-se de uma criação forjada, 

fruto de uma imaginação. ―[...] em algumas obras os nomes são polionomásticos, por 

acumularem significações [...] nome é uma palavra poética, um signo expressivo e rico que 

escapa sempre aos limites de cada sintagma, enviando ao conjunto do texto e mesmo para 

além do texto‖ (MACHADO, 2003, apud VIANNA, 1999, p.117). O nome Fita-Verde, 

portanto, incorpora vários elementos que vão desde a imaginação da garota ao inventar a fita  

à cor atribuída a essa fita. O verde tem várias conotatividades que serão apresentadas mais 

adiante.  

Na narrativa Rosiana, o narrador não menciona que a meninazinha passou a ser 

conhecida por todos na aldeia pelo adereço que usava, tal qual Chapeuzinho Vermelho. ―Sua 

mãe mandara-a, com um cesto e um pote, à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha 

aldeia. Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez.‖ (ROSA, 1992, p. 4-5). A 

fita é uma fantasia de seus desejos mais secretos, talvez porque enfeitasse e chamasse a 

atenção para si. O adereço tem essa função, a de chamar a atenção, adornar, tornar mais belo. 

Dessa forma, é o próprio narrador que a nomeia de Fita-Verde como que para dar vazão a um 

juízo de valor e imagem que ele faz questão de construir, ou de apresentar em toda a narrativa. 

Para ―ela, a linda, tudo era uma vez.‖ 

A realidade da protagonista está mascarada, a intenção segunda é guardada por 

metáforas, palavras e códigos. Ela era obediente e se considerava ainda pequena e imatura, daí 

a insistência no sufixo ‗inho‘. O narrador expõe a personagem, que é denunciada até pelo 

aspecto da voz que lhe é facultado (o discurso direto), pequenas falas que se repetem acabam 

revelando o objeto de seu ideal inconsciente: ― Vou à vovó, com cesto e pote, e a fita verde no 

cabelo, o tanto que a mamãe mandou [...] Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com a fita 

verde no cabelo, que a mamãe me mandou (ROSA, 1992, p. 7, 13). A insistência em declarar 

que faz ―o que a mamãe mandou‖ denuncia seu caráter submisso. 

                                                 
6 Os nomes dos poderes divinos e dos seres humanos são mais fáceis de entender quando analisamos quanto ao 

modo como surgiram. EL é o nome de Deus e destaca-se seu poder; YAHWEH é o nome do Deus que existe 

eternamente; Adão significa [...] homem, Benoni quer dizer: filho da minha dor, um nome que foi dado quando 

o dava a luz; às meninas davam-se nomes de flores ou animais, Susana significa lírio; [...] Raquel quer dizer 

ovelha; nomes eram dados  a pessoas  piedosas, na esperança de que as pessoas assim chamadas deixar-se-iam 

influenciar  pelo mesmo  e que suas vidas fossem espiritualizadas, outros nomes exprimiam esperanças 

secundárias  (CHAMPLIN, 1997, vol, V. p.115). 
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 A imagem que se tenta construir dessa personagem é um retrato falado de muitas 

mulheres na época da publicação do livro, ano de 1965. Período de repressão, de movimentos 

feministas em ascensão, de muito tabu acerca da mulher e da liberdade que ela busca alcançar. 

Talvez haja a tentativa de mostrar uma mulher que floresce em meio a um momento ímpar, 

quando ela toma a decisão de ir pelo caminho mais ―louco e longo‖, o enfrentamento da morte 

e um forçoso ―cara a cara‖ com a dura realidade da vida.  

 Não há como conhecer os sentimentos mais íntimos de Fita-Verde, a não ser seguir as 

parcas, mas ricas pistas oferecidas pelo narrador, mergulhar no mundo da simbologia e 

pescar, no universo da linguagem, as informações mais relevantes para a construção dessa 

imagem.  ―A personagem feminina, construída e produzida no registro do masculino, não 

coincide com a mulher. Não é sua réplica fiel, como muitas vezes crê o ingênuo leitor. É, 

antes, produto de um sonho alheio e aí ela circula, neste espaço privilegiado que a ficção torna 

possível.‖ (BRANCO e BRANDÃO, 1989, p. 17). 

Os símbolos presentes nos dois contos – Fita Verde e Chapeuzinho Vermelho - são 

recorrentes, a começar pelo capuz vermelho. A cor em si, é um elemento significativo que, 

segundo a psicanálise ―é a representação das emoções violentas, incluindo as sexuais‖ 

(BETTELHEIM, 2002, p. 200), a cor não é empregada no texto de forma aleatória; mas 

figurada, representando um aspecto determinante do conto. O capuz também é sinal de 

proteção contra o frio, pois protege, esconde e agasalha.  

Na narrativa rosiana em questão, ao contrário do que ocorre com a protagonista de 

Perrault, que de fato possui um capuz vermelho, a personagem criou e fantasiou o adereço 

verde do cabelo. Assim, o objeto simbólico
7
, fruto de sua mente cheia de fantasia, incorpora-

se ao aparente, criando um aspecto determinante no caráter da meninazinha - sua mente 

fantasiosa. Uma fita inventada é algo inusitado, porque não é possível ser vista, lembrada ou 

lhe outorgado valores.   

 

Aquela, um dia, saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo.  

                                                 
7 Símbolo – processo mental que representa uma realidade externa por uma imagem [...] o símbolo diz sempre 

algo de essencial, que não poderia ser traduzido completamente por outro meio. Constitui uma linguagem 

inexprimível, uma ferramenta do pensamento afetivo. O símbolo substitui – segundo a doutrina psicanalítica – 

um conteúdo inconsciente, permite-lhe franquear a barragem da censura do superego e chegar à inconsciência 

sob forma aceitável. O símbolo apresenta-se [...] nos atos falhados sob formas análogas, tirados dos arquétipos 

do inconsciente, assim como do ambiente que exprime, a partir do interior, uma experiência inefável e é 

portador de uma energia afetiva tanto maior quanto a sua significação é mais misteriosa (Dicionário de 

Psicologia, V.2. p. 464). 
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[...]Sua mãe mandara-a, com um cesto e um pote, à 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 (ROSA, 1992, p. 3-4). 

 

Por ser o acessório de Fita-Verde algo que faz parte de sua imaginação, a fita não 

protegia a cabeça nem dava qualquer respaldo de proteção, exceto pelo valor que ela própria  

atribuía ao adereço. A vida dela parece sem maiores novidades, já que tudo ocorre no seu 

curso natural, exceto pelos conflitos existentes nela própria – seu medo do Lobo, mas isso é 

algo que se descobre no final do conto e que será tratado mais adiante nesta dissertação.  

Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que 

velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e 

cresciam. [...] Fita-Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira 

vez. Gritou: – Vovozinha, eu tenho medo do Lobo! (ROSA, 1992, p. 2, 24).  

Apesar de esse conto não ser admonitório
8
, ele carrega uma intenção reveladora: o 

autor direciona a garota por caminhos que o permitam fazer críticas sucintas e construir um 

modelo de personagem que, de certa forma, dá uma lição ímpar. É mister a recorrência à 

fragilidade e limitações de Fita-Verde, uma fragilidade que poderia advir de seu mundo 

fantasioso. Um mundo construído sob o discurso ―do era uma vez‖ e que, na essência dos 

contos de fada, deseja levá-la a ignorar a vida ao seu redor.  

 

Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto[...]  

  [...] Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez...[...] 

[...] Então, ela, mesma, era quem se dizia: – Vou à vovó, com cesto e pote, e a fita 

verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou[...] 

[...] – 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 [...] (ROSA, 1992, p.3, 5, 

7, 13). 

 

Segundo Bettelheim (2002), os contos de fadas são essenciais para a construção do 

processo de individualização do indivíduo e o ajuda em seus conflitos interiores. 

 

Os contos de fadas, à diferença de qualquer outra forma de literatura, dirigem a 

criança para a descoberta de sua identidade e comunicação, e também sugerem as 

experiências que são necessárias para desenvolver ainda mais o seu caráter.  [...] 

Num conto de fada, os processos internos são externalizados e tornam-se 

compreensíveis enquanto representados pelas figuras da estória e seus incidentes 

(BETTELHEIM, 2002, p. 32-33). 

                                                 
8
 Que serve para admoestar, para reprimir. 
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Pelo que se percebe no conto em estudo, Fita-Verde parecia ler esses contos de fadas, 

já que o narrador diz que para ela ―tudo era uma vez‖, porém as histórias lidas por ela fizeram 

efeito contrário. Ela tornou-se sonhadora, ou melhor dizendo, como foi apresentada pelo 

narrador, ―sem juízo‖. Um ser alienado que obstrui o fluir da vida aflorado dia a dia e que, 

pelo caráter restritivo de suas ações, faz dela  um modelo de pessoa sonhadora demais, mas 

castrada pelo medo.   

Na aldeia onde a protagonista morava, as coisas parecem transcorrer em seu percurso 

normal, menos para ela.  

 

Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas 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 

(ROSA, 1999, p.3). 

Observa-se, nessa passagem, que todos viviam suas vidas normalmente. Os velhos 

passavam pelo processo de envelhecimento sem maiores problemas, homens e mulheres 

viviam suas vidas sem muitas expectativas, eles apenas esperavam; e os meninos nasciam, 

cresciam seguindo o curso da vida.  Todos tinham juízo, mas a meninazinha não. O que leva o 

narrador a denunciá-la de imediato? Que há com essa garota que a distingue dos demais 

moradores de sua aldeia. O alerta é dado para o leitor, quando esse diz: a que por enquanto. É 

criada a expectativa de uma mudança para a protagonista? Talvez sim.  

Para Fita-verde, que vivia envolta em um mundo fantasiado por ela mesma, tudo   lhe 

parece obscuro, deixando-a sem ousadia.  A garota sente medo do Lobo, um medo infundado; 

porque, segundo o narrador, não havia lobo algum. Essa figura que, em sua representação, 

pode explicar os conflitos existentes na personagem, já que ―...o lobo não representa apenas o 

sedutor masculino, mas também as tendências associadas e animalescas dentro de nós‖. 

(BETTELHEIM, 2002, p. 36). Talvez o temor de Fita-Verde fosse seus próprios instintos, 

medo de que os sentimentos profundos poderiam pregar-lhe alguma peça. E eles não podiam 

ser expostos,  assim vem guardado sob códigos e símbolos. A castração dos sentimentos 

femininos, na escrita masculina, muitas vezes é recorrente. Sobre isso, Branco e Brandão 

(1989) explicam: 

 

Existe na literatura uma fantasia que sempre reaparece como um verdadeiro 

fantasma, com diversas aparências, nem sempre fácil de se identificar, mas 
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reincidente, o mesmo rosto debaixo da máscara, a amada morta, a mulher meio-

morta, meio-viva, a morte-que-não-morre (BRANCO e BRANDÃO, 1989, p. 25). 

 

Ao obedecer à mãe, Fita-Verde partiu como se desconhecesse os perigos da 

―floresta‖ ou os reconhecesse; mas detém-se para algum tipo de prazer ou de exposição ao 

perigo. O convite para apreciar as belezas da floresta não partiu de ninguém, foram os anseios 

de seu coração, o sentimento presente nela mesma que a fez aventurar-se na floresta. Embora 

tivesse medo do Lobo, ou seja, seus desejos mais profundos, suas tendências animalescas, 

viveu algo naquela floresta, ela viveu uma experiência.   

 

[...]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 vinha-lhe 

correndo, em pós. 

Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com 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 

(ROSA, 1992, p. 8-10). 

 

No trajeto feito pela protagonista, o caminho foi escolhido por ela mesma, e a única 

recomendação recebida da mãe era de que devia fazer uma visita à vovó para levar-lhe o doce 

em calda. Mas ela se entretém no caminho, porque resolveu tomar o caminho mais longo. 

Nesse trajeto, perde a fita inventada e chega assustada à casa da vovó, com enorme fome de 

almoço.  Contrariando as expectativas sobre sua maneira de ser já informadas no início do 

conto, a menina para quem ―tudo era uma vez‖ encontra no bosque, um universo diferente do 

que estava acostumada em seus livros talvez e meio social no qual vivia. A floresta é 

simbólica, sobre isso afirmar-se que: 

 

Desde os tempos antigos, a floresta quase impenetrável, onde ficamos perdidos, 

simboliza o mundo escuro, escondido e quase impenetrável de nosso inconsciente. 

Se perdemos o esquema que dava estrutura à nossa vida passada e devemos então 

encontrar nosso próprio caminho para nos tornamos independentes e entramos nesta 

selva com nossa personalidade ainda não desenvolvida, no momento que 

conseguimos encontrar nosso caminho, emergimos com uma humanidade mais 

desenvolvida
9
  (BETTELHEIM, 2002, p.118). 

 

                                                 
9
 É essa imagem antiga que Dante evoca no começo da Divina Comédia: ―no meio da jornada de nossas vidas, 

encontrei-me numa floresta escura onde o caminho certo estava perdido‖. Lá, ele também encontra um 

ajudante ‗mágico‘, Virgílio, que oferece seus préstimos nessa famosa peregrinação, que primeiro leva Dante 

através do inferno, depois do purgatório, até que o céu é alcançado no final da jornada (BETTELHEIM, 

2002. p. 118). 
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Dada à natureza do texto, a representação da mulher nos passa a ideia de um ser que 

emergiu dos contos de fadas e que permaneceu com a natureza da fantasia oculta sob uma 

verdade imposta: imaturidade. Mas o narrador havia alertado ao leitor, quando disse: ―a que 

por enquanto‖. Essa primeira imagem de Fita-Verde, entretanto, corresponde às protagonistas 

construídas nos romances românticos, cujo padrão remonta às moças sonhadoras  que viviam 

uma realidade fantasiosa. Elas preparavam-se para o casamento e idealizavam suas vidas, 

projetando-as para o romance perfeito, no qual o final lembra os contos de fadas ―e foram 

felizes para sempre‖. É a mulher idealizada, figura recorrente na ficção romântica, conforme 

nos apontam Branco e Brandão (1989): 

 

Como produção feita na linguagem, o texto literário é sempre confusão de vozes, 

Babel de desejos, fascinante equívoco, lido como realidade. [...] Neste espaço, nasce 

a heroína literária, romântica, sempre pronta a ser o desejo de seu herói. [...] 

Enquanto perfeição realizada na beleza corporal ou numa pretendida virtude que a 

esculpe como amada, esposa e mãe, a mulher se torna heroína literária. Heroína que 

acaba se reduplicando no plano do vivido e tornando-se modelo a seguir (BRANCO; 

BRANDÃO, 1989, p. 17-18). 

 

A fita verde atada ao cabelo, ou seja, amarrada
10

, constrói um ‗eu‘ ainda em 

formação, na busca por uma autoafirmação, porque a fita deveria ser algo positivo, mas é 

inventada. No sentido metafórico, o verde
11

 ―é a cor da longevidade, do equilíbrio, da 

esperança, da força, da neutralidade, mas também é a cor da imaturidade.‖ (CHEVALIER, 

2015, p. 938-943).  Essa é a imagem da menina demonstrada no conto, um ser imaturo, ainda 

desabrochando.  Por isso o narrador adverte ―todos com juízo suficientemente, menos a 

meninazinha, a que por enquanto.‖ (ROSA, 1992, p.3). A expressão ―a que por enquanto‖, 

entretanto, prepara o leitor para algo que acontecerá, pois indica algo que é momentâneo, por 

isso passível de mudanças.  

                                                 
10

 O simbolismo da fita pode ser aproximado ao do nó e ao do laço, mas sua significação, quando a fita é de fato 

amarrada, é, de um modo geral, positiva. O nó da fita, cuidadosamente feito, toma a aparência de uma flor. É 

um signo de desabrochar, ao invés de marcar uma parada. Por outro lado, a fita pode figurar um diadema, um 

colar, uma coroa [...] a forma circular evoca uma participação na imortalidade, na perfeição, em uma ação 

generosa, até mesmo heroica. A fita recompensa um ato de coragem ou uma vida que se distingue, marca um 

sucesso, um triunfo, uma realização. A fita que se distingue pode também encerrar um ser em sua vaidade e 

comprometer o seu desenvolvimento espiritual. (CHEVALIER, 1996, pp..432-433). 
11

 [...] os especialistas modernos da comunicação e do marketing concluíram, depois de testes e sondagens, que o  

verde é a cor mais calma que existe. É uma cor sem alegria, sem tristeza, sem paixão, que nada exige. O 

verde conserva o caráter estranho, complexo, que provém da sua polaridade dupla: o verde do broto e o verde 

do mofo, a vida e a morte. É a imagem das profundezas e do destino (CHEVALIER, 1996, pp. 938-943). 
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A fita, que poderia ser um signo do desabrochar, a marca de um sucesso, um triunfo 

ou realização, é algo imerecido, porque ela ainda não fez por merecer. Fita-Verde é a menina 

obediente, cheia de fantasia, amada pela avó. Seu rito de passagem parece transcorrer 

normalmente,  sua ida à floresta, entretanto, parece reservar-lhe uma surpresa. Lá na floresta, 

a protagonista parece responder a alguém o que pretendia fazer: ―Então, ela, mesma, era quem 

se dizia: – Vou à vovó, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me 

mandou.‖ (ROSA, 1992, p. 7). 

Diante dessa fala, surge a dúvida: a quem ela respondia? Seria ao lobo? Mas esse não 

oferecia perigo algum, conforme o narrador informara, ele havia sido exterminado. ―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.‖ (ROSA, 1992, 

p.6). Nessa perspectiva, será que a menina respondia a si mesma na tentativa de esconder a 

explosão de seus desejos mais secretos?  O narrador diz que era ela mesma que dizia, talvez 

porque havia em seu íntimo o desejo incontrolável de conhecer e se entregar aos seus mais 

profundos impulsos.  

Ela tinha a sua frente a floresta muito atrativa e diferente da aldeia para a qual se 

dirigia, já que essa era igualzinha a sua.  Ou seja, o que lhe poderia acrescentar? Que 

experiências lhe traria uma réplica de sua própria vida? Nesse contexto, o narrador acrescenta 

que o local para onde ela iria ficava ―depois daquele moinho que a gente pensa que vê, e das 

horas, que a gente não vê que não são.‖ (ROSA, 1992, p.8).  

Dessa forma, dois mistérios são introduzidos, mas fechados nesse contexto: ―um 

moinho que a gente pensa que vê‖, pensar que está vendo algo nos reporta a uma miragem, 

uma confusão de imagens e ideias. Essa miragem corrobora com a expressão ―e das horas que 

a gente não vê que não são‖. Ou seja, tudo produção de uma mente solícita por entender algo 

que não está descortinado, ou melhor, não foi revelado.  

Por outro lado, o mistério de ―pensar que vê‖ não é reportado à Fita-Verde, já que o 

narrador usa o pronome ―a gente‖, ou seja, nós. Nós, leitores, gente da realidade, não vê o 

tempo nem o ―moinho
12

‖. O moinho, uma espécie de representação da oração, algo que é 

colocado em movimento pelo poder da palavra, e o tempo, uma espécie de ―amigo‘ ou 

―inimigo‖ a depender do contexto em que ele é evidenciado. Novamente aqui Rosa transfere 

                                                 
12

 [...] o moinho é um receptáculo ou o veículo de uma força sagrada, encerrada no som da palavra, que se pode 

pôr em movimento em benefício próprio (CHEVALLIER, 1996, p. 614).  
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ao leitor um enigma, algo que precisa ser decifrado, algo que talvez nos remonte à crença em 

divindades, algo que pensamos existir, e a capacidade de eles nos ajudarem, fazendo o tempo 

trazer ou não o bem e/ou mal.  

De qualquer forma, em toda a história, o narrador deixa o leitor diante de uma 

realidade sutilmente implícita: a imagem da menina, serena, obediente e equilibrada que ela 

procura insistentemente demonstrar, mas que  é negada pelo narrador o qual denuncia-a, por 

meios de fatos e elementos alegóricos, que ela não está vivendo conscientemente, ―[...] todos 

com juízo suficientemente, menos uma meninazinha...‖ (ROSA, 1992, p.3 

A fantasia e os anseios de Fita-Verde parecem distanciá-la da realidade, levando-a a 

falar sozinha, usar adereços inventados, alimentar medos talvez infundados, negar-se a viver a 

intensidade da aventura a que a floresta estava disposta a lhe dar, entre outros aspectos. Sua 

vida parecia, até então, artificial e meticulosa, distanciando-a da maturidade e do 

conhecimento de vida tão necessários para sua estadia como ser humano. Jung (1964) afirma 

que: 

 

Quanto mais a consciência for influenciada por preconceito, erros, fantasias e 

anseios infantis, mais se dilata a fenda já existente, até chegar a uma dissociação 

neurótica e a uma vida mais ou menos artificial, em tudo distanciada dos instintos 

normais da natureza e da verdade.‖ (JUNG, 1964, p. 49). 

 

Toda a experiência de Fita-Verde reduzia-se ao universo do seu pequeno vilarejo. uma 

uma aldeia, cuja vida era monotonamente normal. Se leu os contos de fadas, parece que nos 

textos lidos por ela, a literatura somente reduplicava o discurso já auferido ao papel da 

mulher. Elas não falam nos textos, pois têm alguém explicando-lhes o que elas supostamente 

são e sentem e é esse tipo de literatura que, por muito tempo, ―alimentou‖ a própria mulher 

com a ideia de ser quem ela deveria ser. Branco e Brandão (1989), ao analisarem três 

narrativas bem conhecidas da nossa literatura
13

, afirmam 

 

Ora, nossas personagens alimentam-se emocionalmente de um tipo de fantasia que 

lhes é propiciada por leituras. Assim elas se tornam, não autoras, mas reduplicadoras 

de uma linguagem impressa de narrativas masculinas, que lhes oferecem a vivência 

amorosa através da ficção. [...] Não há, entretanto, referência à leitura de narrativas 

femininas através de que a própria mulher falasse, revelando para si mesma o seu 

mundo emocional. Só através da própria palavra, ela se conheceria, é claro, 

                                                 
13

 O primo Basílio, Lucíola e Terras do Sem Fim. Em todos os três, há a presença de uma personagem feminina 

que transgride uma interdição do código moral no plano da sexualidade, realizando assim uma ruptura, que 

supõe a subversão de uma determinada ordem (BRANCO; BRANDÃO, 1989, p. 49). 
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instaurando suas próprias verdades, principalmente aquelas relativas às suas 

exigências emocionais e sexuais.‖ (BRANCO; BRANDÃO, 1989, p. 52-53).  

 

É perceptível que o narrador não compartilha das fantasias da menina, mas declara 

suas fraquezas de forma sucinta: ora através de imagens e situações inusitadas: ―Fita-Verde 

partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez‖. (ROSA, 1992, p.5); ora através do discurso 

da própria menina. ―Então, ela mesma, era quem se dizia; _ Vou à vovó, com cesto e pote, e a 

fita verde no cabelo‖ (ROSA, 1992, p. 7).   

E, assim, trabalhando com o imaginário, recontando uma história muito antiga, Rosa 

expõe a mulher, que vive uma nova velha história, um contínuo círculo vicioso. Dessa forma, 

opta por expor a fragilidade da menina escondida sob a fita que faz questão de citar. 

Caracterizando-se uma denúncia, um aviso àquelas que se castram, que se mantêm em fuga de 

si mesmas e de seus desejos, não se permitindo viver as experiências necessárias para  

adquirirem amadurecimento. Sobre a personagem Fita-Verde, Coelho (2000) escreveu: 

 

A depreciação da personagem transparece em cada uma das palavras usadas. A 

sentença que a define, todas de caráter restritivo, como se verifica no ‗menos‘, no 

sufixo reduto do morfema menina e ainda no sintagma que fecha a afirmação o qual 

não apenas se sustenta na transitividade semântica, como também na sintática 

revelada pelo corte brusco na frase (COELHO, 2000, p. 249). 

 

  A missão dada à personagem remete-nos  a prova imposta peculiar aos ritos 

iniciatórios, por isso criar uma imagem equilibrada seria crucial para lhe dar segurança, mas 

percebe-se no conto a voz contrária do narrador e a voz da própria menina. Segundo Duarte 

(2000),  

 

Fita-Verde no Cabelo retoma outro procedimento narrativo canônico no que tange às 

histórias curtas, ou seja, o relato de provas impostas ao herói, como nos ritos 

iniciatórios explorados pelas canções de gestas medievais e pelos contos da narrativa 

folclórica. Nos ritos antigos, os heróis submetidos à prova, caso se revele vencedor 

ao término das peripécias, passa de um a outro estágio no processo de sua evolução 

(DUARTE, 2000, p. 248). 

 

Fita-Verde deveria encarar a passagem de menina para moça de forma natural e 

normal para todos que viviam em sua aldeia, mas havia um medo castrador, revelado através 

de seus atos, embora a passagem que faria não oferecesse perigo algum. Não havia lobo 

algum, porque os lenhadores o tinham exterminado, mas seu receio era mais profundo, ele 

vem de dentro, nos desejos mais secretos, seus impulsos sexuais iam de encontro ao que se 
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esperava dela como uma moça de bem, e isso não era permitido à mulher. Conforme nos 

atesta Del (2001): 

 

 A receita para a mulher ideal envolvia uma mistura de imagens: a mãe 

piedosa da Igreja, a mãe-educadora do Estado positivista, a esposa 

companheira do aparato médico-higienista. Mas todas elas convergiam para 

a pureza sexual – virgindade da moça, castidade da mulher. Para a mulher 

ser ―honesta‖, devia se casar; não havia outra alternativa. E para casar, era 

teoricamente preciso ser virgem. O próprio Código Civil previa a nulidade 

do casamento quando constatada pelo marido a não-virgindade da noiva 

(DEL, 2001, p. 528). 

 

 

Os lenhadores seriam os responsáveis pela exterminação do lobo, pois simbolizam o 

poder masculino sobre a essência da sociedade. O papel do homem era determinante em não 

permitir que as mulheres dessem vazão aos sentimentos mais íntimos, sob o pretexto de 

protegê-las e de serem seus guardiões. Por isso, na floresta, não havia lobo nenhum, mas sim 

os lenhadores. ―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.‖ (ROSA, 1992, p. 3). E é a figura deles, dos homens, dos lenhadores,  

que Fita-Verde vê lá no obscuro de seu inconsciente, é onde eles estão lembrando-lhe as 

regras.  

Pelas características da criação de Fita-Verde, reveladas pela narrativa, é possível 

captar aquela criação que a tudo conduz e protege. O Lobo era quem representava perigo ao 

trajeto de ritual de iniciação de Fita-Verde. Os lenhadores ―bem intencionados‖ não 

permitiam que meninas como Fita-Verde fossem expostas a perigos como aqueles. Aqui se 

percebe uma nova forma de castração, em que, à mulher, não é permitido viver seus desejos 

mais profundos. É esperado para ela que viva uma vida normal tal qual os demais de sua 

aldeia, ou seja, a sociedade na qual está inserida. O rito iniciatório tem suas origens na história 

antiga da civilização, de acordo com Jung (1964): 

 

A história antiga e os rituais das sociedades primitivas contemporâneas fornecem-

nos abundante material sobre mitos e ritos de iniciação, através dos quais jovens 

rapazes e raparigas são afastados de seus pais e obrigados a se integrarem no seu clã 

ou na sua tribo. Mas neste rompimento com o mundo infantil, o arquétipo parental
14

 

                                                 
14

 Nos últimos anos, alguns discípulos de Jung começaram a documentar nos seus trabalhos a série de 

acontecimentos que marca o aparecimento do ego individual na transição da infância para a meninice. Esta 

separação nunca poderá ser absoluta sem lesar, gravemente, o sentido original da totalidade. E o ego precisa 

voltar atrás, continuamente, para restabelecer suas relações com o self, de modo a conservar sua saúde 
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original pode ser molestado, e para que tal dano seja sanado é necessário um 

processo ―curativo‖ de assimilação à vida do grupo (a identidade do grupo com o 

indivíduo e, muitas vezes, simbolizada por um animal totêmico
15

). (JUNG, 1964, p. 

129). 

 

É nessa travessia solitária que o perigo pode estar. Chapeuzinho, em seu percurso, 

não somente conversa com o lobo, como indica a casa da vovozinha. Nesse diálogo que tem 

com ele, resolve seguir seu conselho para deixar o caminho recomendado pela mãe e ir em 

busca das flores, pois lhe davam prazer. O vilão chama a atenção da menina para a beleza do 

caminho, fazendo-a perceber que está muito focada nas instruções da mãe, a ponto de não 

enxergar o que está a sua volta. Essas flores estavam no meio da floresta e ela entreteceu-se, 

permitindo assim que a intenção do Lobo fosse concretizada.  

Assim, por seguir ―seus impulsos‖, foi penalizada, já que a transgressão ao conselho 

da mãe transforma Chapeuzinho de agente à vítima de sua própria transgressão. Desviada do 

caminho aconselhado, Chapeuzinho, após o incidente com o lobo, encontra uma nova forma 

de enxergar a vida. Ela aprende a lição, uma vez que a experiência pela qual   passou serviu-

lhe de instrução para a vida. Entretanto, a figura do lobo foi decisiva para o crescimento dela, 

levando o leitor a perceber que as intempéries servem para isso.   ―Chapeuzinho Vermelho e a 

avó não morrem realmente, mas certamente renascem
16

. Se há um tema central na grande 

variedade dos contos de fada, esse é o tema de um renascimento para um plano mais alto de 

existência.‖ (BETTELHEIM, 2002, p. 215) Esse tipo de renascimento é marcado como um 

rito de passagem e é o primeiro que o ser humano vive.  

O rito de iniciação era muito comum nos tempos antigos e ainda é usado em algumas 

sociedades cujas características ainda conservam traços primitivos, porque, segundo a crença 

dessas nações, a criança somente estaria preparada para uma nova fase da vida, que seria a 

passagem da meninice para a puberdade, se fosse aprovada nesses ritos que variavam 

conforme a crença e cultura do povo de onde o jovem fizesse parte.  

                                                                                                                                                         
psíquica. [...] O professor Jung julga que cada ser humano possui, originalmente, um sentimento de 

totalidade, isto é, um sentido poderoso e completo do Self. E é o do Self (o si-mesmo) – a totalidade da 

psique – que emerge a consciência individualizada do ego à medida que o indivíduo cresce (JUNG, 1964, p. 

128).  
15

 Animal totêmico – o totem de uma tribo primitiva (quase sempre um animal) simboliza a identidade de cada 

indivíduo com a unidade tribal. [...] Muitos grupos modernos servem-se de animais totêmicos como 

emblemas. Ex. o Falcão é a mascote do time de futebol da força aérea americana (JUNG, 1964, p. 129). 
16

 A perspectiva da análise do Bettelheim (2002) recai sobre a protagonista do conto dos irmãos Grimm. 

Chapeuzinho Vermelho e a avó são salvas da barriga do lobo pelo lenhador.  
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―Toda nova fase de desenvolvimento de uma vida humana é acompanhada por uma 

repetição do conflito original entre as exigências do self e as do ego‖ (JUNG, 196, p, 131). O 

rito de passagem abrange várias etapas de acordo com o grau de amadurecimento e fases da 

vida. A primeira a que o ser humano é submetido é a que se torna um jovem e deixa de ser 

criança, rito esse essencial para o crescimento do jovem no sentido maturidade.  

 

Nas sociedades tribais é o rito de iniciação que resolve de maneira mais eficiente 

este problema (a separação entre o ego e o self
17

  provoca um sentimento de 

alienação em relação às fecundas forças do inconsciente). O ritual faz o noviço 

retornar às camadas mais profundas da identidade original existente entre a mãe e a 

criança ou entre o ego e o self forçando-o, assim, a conhecer a experiência de uma 

morte simbólica. Em outras palavras, a sua identidade é temporariamente destruída 

ou dissolvida no inconsciente coletivo. É então salvo solenemente deste estado pelo 

rito de um novo nascimento. Este é o primeiro ato de verdadeira assimilação do ego 

em grupo maior, exprimindo-se sob a forma de totem, clã ou tribo, ou uma 

combinação dos três (JUNG, 1964, p.130). 

 

O fato de os lenhadores terem exterminado todos os lobos revela uma superproteção 

que causou dano ao desenvolvimento psicológico e maturacional de Fita-verde. Esse 

confronto, segundo a psicanálise junguiana, era essencial para o crescimento da menina, assim 

como Chapeuzinho renasce da barriga do Lobo mais experiente e aberta às mudanças.  

A situação da mulher como um ser que deve ser protegido pelo homem é apresentado 

em Fita Verde no Cabelo, por meio da figura dos lenhadores. Entretanto, ironicamente, a 

figura dos lenhadores é aquela de quem corta árvores, impedindo-as de darem sombra, frutos 

e outras funções tão importantes na natureza. Os fins para quais as árvores foram criadas pela 

natureza foram desvirtuados em função de uma necessidade humana; pois, ao serem cortadas, 

serviram de casas entre outras coisas.  

Uma árvore é também a simbologia de um ser humano que requer cuidado, e é 

perfeitamente caracterizadora dos estágios por que passam as pessoas até atingirem a idade 

adulta e de se esperarem delas ―bons frutos‖. Ao exterminarem o Lobo, os lenhadores criaram 

uma situação que impossibilitaria   Fita-Verde de passar por uma experiência fundamental 

para o seu desenvolvimento. É um tipo de atitude que lembra os escritos focados em modelos 

de famílias e heróis buscados nos séculos anteriores, como afirma Del (2001): 

                                                 
17

 O self é o sentimento de totalidade, da consciência de si mesmo, mas que se manifesta ainda muito dependente 

do seio materno. O ego que é a consciência sem essa dependência emerge de uma consciência individualizada 

à medida que o indivíduo vai crescendo e vivendo suas próprias experiências, construindo seu mundo (JUNG, 

1964, p. 130). 
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O discurso sobre a ―natureza feminina‖, que se formulou a partir do século XVIII e 

se impôs à sociedade burguesa em ascensão, definiu a mulher, quando maternal e 

delicada, como força do bem, mas, quando ―usurpadora‖ de atividades que não lhe 

eram culturalmente atribuídas, como potencia do mal. Esse discurso que naturalizou 

o feminino, colocou-o além ou aquém da cultura. Por esse caminho, a criação foi 

definida como prerrogativa dos homens, cabendo às mulheres apenas a reprodução 

da espécie e sua nutrição (DEL, 2001, p.403, grifo do autor). 

 

O rito de passagem de Fita-Verde trazia uma sequência de atribuições para ela 

realizar:  alcançar a outra margem até chegar à casa da vovó, cruzar um bosque, enfrentar o 

medo do Lobo e encher o cesto. Seria essa a sequência de provas que marcaria sua passagem. 

Nessa narrativa, a mãe nada recomenda à menina quanto aos cuidados do caminho.  

Embora não haja qualquer citação por parte da menina acerca do medo que tem, a não 

ser no final da narrativa, o narrador faz uma menção ao extermínio do lobo como uma 

resposta aos temores dela; porque, mesmo não havendo uma pergunta direta, ele explica que 

não havia lobo nenhum, ―nem peludo nem desconhecido‖. O narrador, então, mostra como as 

dificuldades pelas quais ela poderia passar, haviam sido eliminadas.  

O lobo está determinado pelo artigo definido, no entanto vem escrito com letra 

minúscula, como um substantivo comum. Enquanto que, para especificar o lobo de quem 

Fita-Verde diz ter medo, a narrativa traz o nome dele com letra maiúscula, determinante de 

nomes próprios. É como se o narrador não o identificasse   diretamente, mas conhece sobre o 

medo da menina. Esse ―animal‖ é mencionado, quando precede a fala de Fita-Verde, ao 

explicar o que iria fazer naquela travessia. O lobo a incomoda. Fita-Verde sabe bem que lobo 

é esse; o narrador deixa lacunas.  

O medo é um sentimento castrador, capaz de criar labirintos tão intensos e 

misteriosos como a mente fantasiosa e egocêntrica. O ciclo da vida é soberano; nascer, crescer 

e morrer é aspecto inerente a todos os seres humanos ou seres-vivos em geral. Porém esse 

crescimento não deve estar somente atrelado ao desenvolvimento físico, hormonal, mas 

também ao social, psicológico e maturacional.
18

 Parece ser ele o grande vilão que impede a 

progressão da menina. Se der vasão ao sentimento que tem, ela sabe que poderá ser castigada 

tal qual Chapeuzinho Vermelho.  

                                                 
18

 Quando a criança nasce, possui catorze bilhões de células nervosas do cérebro que lhe serão necessárias na 

idade adulta, mas nem todas estão em condições de funcionar. [...] a motricidade e a inteligência 

desenvolvem-se por etapas sucessivas até a adolescência. É necessário que, em cada estágio, a criança receba 

as estimulações e o tipo de ensino compatíveis com o seu potencial cerebral (DICIONÁRIO DA 

PSICOLOGIA MODERNA. Vol.2, p. 342). 
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Fita-Verde é iniciada nos ritos que a conduzem aos ensinamentos maternos auferidos 

a avó; porém, por entreter-se no caminho mais longo, retarda esse encontro com ela, que 

morre no final da narrativa. O caminho mais longo parece ser o mais louco a tomar.  [...] ―ela 

mesma resolveu tomar este caminho de cá, louco e longo e não outro encurtoso‖ (ROSA,  

1992, p. 9). Conclui o narrador.  

As escolhas feitas são decisivas para o rumo da vida, por isso o adjetivo louco parece 

incorporar um discurso social, pois há uma pergunta subentendida: por que seguir pelo 

caminho mais difícil, se há uma menor e sem perigos? Por que seguir os próprios instintos, se 

existem pessoas mais velhas e experientes nos dizendo o que é certo e errado?  

Na sabedoria popular e cristã, o caminho longo, a despeito do curto, é o que deve ser 

tomado e seguido, já que acumula experiência, fortalece o caráter diante das dificuldades e 

agruras da vida. O caminho longo, embora seja mais difícil, oportuniza ao caminhante, na 

maioria das vezes, o encontro consigo mesmo. Entretanto, nessa história, o narrador apresenta 

o caminho ―encurtoso‖ como o mais sensato a ser tomado, uma vez que é o mais fácil e talvez 

menos danoso. Afinal, é senso comum na sociedade proteger as crianças das intempéries, 

como sendo essas danosas à vida, o que nem sempre acontece. As situações ruins são, muitas 

vezes, transformadas em algo positivo na jornada da vida, porque ensina, instrui e ajuda a 

adquirir sabedoria.  Essa ideia do caminho mais fácil é encontrada na voz do narrador como o   

ressoar de outras vozes, outros discursos. Brait (2014b) afirma que: 

 

A obra literária, como produto ideológico, não é nem cópia do real nem criação, mas 

um modo próprio de refração da realidade social, segundo a lógica específica da 

esfera artística. [...] A palavra alheia desempenha um papel fundamental na 

formação ideológica do homem e se apresenta como palavra autoritária e como 

palavra interiormente persuasiva. [...] as esferas são determinantes para a 

compreensão da presença e do tratamento dado à palavra alheia (BRAIT, 2014b, p. 

145-146). 

 

A narrativa rosiana em questão traz como representação literária os dois caminhos, o 

de cá e o outro. Como se restassem apenas tais alternativas, restritas e únicas. Tendência essa 

típica dos escritos do século XIX, que se formou, visando preparar o leitor burguês a um 

estilo mais próximo do discurso masculino e do que se procurava representar a família. Essa 

seria a célula principal da sociedade, tendo o homem como o provedor, e a mulher como 

àquela a quem foi dada a missão de amar seu marido e cuidar dos filhos, conforme referido no 

fragmento que segue: 
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[...]no século XIX, já se estabelece uma mudança no público leitor. Ele se torna 

muito maior e se constitui, em grande parte, de mulheres burguesas. Na nova 

figuração que definiu o indivíduo como entendemos hoje, foi redefinido também o 

papel da mulher, dos nativos do mundo não-europeu e de outras culturas. A mulher 

passou a ser a ajudante do homem, a educadora dos filhos, um ser de virtude, o anjo 

do lar. Ou o oposto, as mulheres fatais e as decaídas. Sem dúvida, tanto 

anjo/perversa quanto ―bom selvagem‖/ selvagem traiçoeiro eram tipos ideais sem 

correspondência no vivido. A cultura burguesa se fundava em binarismo e oposições 

tais como natureza/cultura, pai/mãe, homem/mulher, superior/inferior/ que 

relacionam em última instancia a mulher com o outro, a terra, a natureza, o inferior a 

ser dominado ou guiado pela razão superior e cultura masculina (DEL, 2001, p. 402, 

grifo do autor).  

 

 

O caminho mais longo escolhido iria promover a Fita-Verde descobertas. Ela ―saiu, 

atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo, em pós.‖ (ROSA, 1992, p. 

9). Essa passagem dá a impressão de que a menina vai ―alçar voo‖, vai se deixar viver, 

conhecer, mergulhar no desconhecido e viver experiências. Porém, em seguida, percebe-se 

que ela não saiu do chão, demonstrando falta de coragem, falta de impulso. Tudo quanto lhe 

atrai, as belezas do bosque, resume-se ao ato de ela apenas vê-las e não se envolver.    

 

Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas 

nunca 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, 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 (ROSA, 1992, p.10 -14). 

 

A inversão sintática nessa passagem impede o fluir da sentença gramatical e remete-

nos a um ser aprisionado por um sentimento que a atormenta. A presença de palavras 

negativas - não, nunca, ignorar - conflui para a castração. Ela quer voar, mas não sai do lugar. 

É como se houvesse algo que a mantivesse arraigada às tradições, aos ensinamentos 

apreendidos.  

O narrador apresenta a decadência da menina com o ritmo que dá às palavras, dessa 

forma a narrativa não flui, há sempre ―uma pedra no meio do caminho‖. Fita-Verde não 

consegue se entregar ao momento, ela não quer quebrar o processo natural do ritual 

iniciatório; mas está envolvida com essa quebra sem perceber. As palavras não somente têm 

carga semântica, mas aliam-se na estrutura, a fim de criar algo maior e verdadeiro no interior 
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do leitor. Não é possível ficar apenas com o discurso, mas com a materialidade dele.  Essa 

técnica na escrita é peculiar dos escritos rosianos, como afirma Duarte (1998): 

 

Avesso a tudo o que se apresenta como fixo ou natural, cristalizado pelo hábito e 

instituído como verdade inquestionável, Guimarães Rosa empreende ao longo de 

toda a sua obra verdadeira cruzada em prol da reflexão, desencadeando, através da 

linguagem, um processo de desconstrução, que desvela constantemente sua própria 

condição de discurso e seu consequente caráter de provisoriedade (DUARTE, 1998, 

p. 81). 

 

Com os supostos impedimentos vividos pela menina, ela demorou para chegar à casa 

da avó e ficou assustada com o aspecto dela, pois estava [...] ―rebuçada e só, devia, para falar 

agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhando um ruim defluxo.  Mas fica triste, de ver que 

perdera a fita verde no cabelo atada; e estava suada, com enorme fome de almoço‖. (ROSA,  

1992, pp. 15 e 17). Parece que a racionalidade reduz-se a um estado de consciência primitiva. 

Sentir forme e entristecer-se, sentir medo e espantar-se reforça aspectos apresentados no 

afloramento da consciência de Fita-Verde, segundo o narrador.  

E então, as perguntas cruciais desse estado de consciência são irreprimíveis e 

acompanha o raciocínio do texto original, mesmo que de forma negativa: 

 

_ 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 murmura. 

_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 

(ROSA, 1992, p.18). 

 

Aparece novamente a ideia de castração, porque as palavras de tom negativo e 

cessatório voltam a emergir no texto – não vou poder nunca mais – além da presença de 

adjetivos e substantivos que evocam também algo negativo – braços magros, mão trementes, 

lábios arroxeados, olhos fundos, rosto encovado, pálido -. Fita-Verde depara-se com a 

realidade crucial e certa da vida – a morte, entretanto a castração agora não é uma imposição 

da sociedade, mas da própria vida.  

Parece que o narrador faz um alerta quanto ao fato de ser preciso viver a vida 

intensamente; arriscar-se, desafiar, enfrentar os desafios da vida, pois tudo isso é necessário 

para o crescimento como ser humano e realização pessoal. O diálogo entre Fita-Verde e a 
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vovó é um jeito especial de ele dizer ―é assim que todos acabam cedo ou tarde‖. O apelo da 

vovó para que Fita-Verde vá para perto dela, enquanto ‗ainda é tempo‘ faz o coração do leitor 

pulsar pela expectativa de saber: tempo de quê? Fita-Verde, entretida no bosque, diverte-se 

em apenas ver o que não usufruía. A visão do bosque fez a menina ―demorar em dar com a 

casa da avó‖.  

Esse encontro era primordial e a menina vinha sobejadamente, descansando apenas 

quando ouviu a voz da vovó. O que separava as duas agora era apenas um ferrolho de madeira 

– ferrolho este frágil e acessível que ela rompeu com facilidade. ―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‖ (ROSA, 1992,  p.14).  

O momento enfim era chegado, o momento que Fita-Verde talvez retardara 

conscientemente ou do qual se esquecera. A menina deveria contatar com a avó, pois essa 

tinha algo a ensiná-la, agora que não era mais uma criança e sim uma moça.  O costume das 

mulheres mais velhas ensinarem às mais novas, remonta aos tempos antigos, o papel delas era 

instruir as mais jovens como uma moça deveria se comportar e proceder na sociedade. Fita-

Verde devia ser iniciada aos preparatórios que culminariam mais tarde com o casamento. O 

doce em calda, as flores, as avelãs
19

 e borboletas são todas simbologias que recorrem ao 

casamento, núpcias, experiências...  

O cesto vazio era para colher framboesa e esses frutos se assemelham ao morango, que 

por sua vez se assemelham ao formato do coração, tendo a cor vermelha. Essa cor, como 

outrora mencionado, simboliza a sexualidade e as paixões.  As diretrizes e conselhos para a 

menina seriam dados pela vovó; mas, infelizmente, não havia mais tempo. A meninazinha 

retardara o ciclo natural do desenvolvimento e, com a vovó morta, o narrador imporia o 

fracasso dessa em sua missão de aconselhar. 

Fazer Fita-Verde ter juízo talvez fosse a missão da vovó, porque ―[...} ter juízo 

equivale a ter consciência da condição humana e de finitude.‖ (DUARTE, 2000, p. 432), 

significa também a incorporação de códigos sociais. É preciso aceitar a razão como princípio 

de tudo, mesmo que nem sempre funcione em sua plenitude. Entretanto, convenções nem 

                                                 
19

 A avelã teve relevante papel na simbologia dos povos germânicos e nórdicos. [...] esta fruta tem lugar de 

relevo nos ritos matrimoniais. No Hanovre, a tradição exigia que a multidão gritasse: avelãs, avelãs ao jovem 

casal. A recém-casada distribuía avelãs três dias após as núpcias para indicar que o casamento fora consumado. 

[...] a avelã é encarada em muitos contextos como o fruto da ciência e símbolo de paciência e de constância no 

desenvolvimento da experiência mística, cujos frutos requerem longa espera (CHEVALIER, 1996, p. 102-

103).  
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sempre seguem a natureza humana, essa que vive dentro de cada pessoa – o ímpeto, o 

momento -  e que, muitas vezes, brada e exige extrapolar as convenções.  

 Fita-Verde, de acordo com as convenções, está pronta, pois tinha o doce em calda, o 

cesto vazio que deveria voltar cheio, o aval da mamãe e a fita verde que inventara. Mesmo se 

demorando, chegara à casa da vovó. Entretanto, o tempo não perdoa os atrasos e os fracassos, 

pois é audaz. Não há como fazer um pacto com ele; pausa é um nome que o tempo 

desconhece. O narrador indica essa ideia de forma implícita; porque, mesmo não escrevendo, 

ele nos remete a essa leitura sobre o tempo.  

Adiar o que se pode viver no presente é como acumular tarefas e tarefas, quando se 

percebe o tempo passou
20

, as tarefas foram acumuladas e nada mais resta. O calendário  pode 

enganar, fazendo-nos acreditar que ainda restam outras oportunidades e essa ilusão pode 

significar um grave erro nas vidas. Fita-Verde deixou uma grande oportunidade passar, presa 

em uma redoma criada por ela mesma; a fantasia e o medo foram as substâncias com as quais 

ela fabricara a redoma. 

O narrador  apresenta o tempo - às vezes amigo, às vezes tirano-  como algo que passa 

e, em muitos casos,  nem se percebe; assim, não observar  a riqueza das expressões: ―uma 

aldeia acolá, depois daquele moinho que a gente pensa que vê, e das horas que a gente não vê 

que não são,‖ (ROSA, 1992, p.8), é estar indiferente aos conselhos que o narrador insiste em 

dar, fazendo o leitor refletir que  as horas não são perceptíveis, a gente pensa que as vê, ou 

seja, tem controle sobre ele.  

A imagem construída pelo narrador conspira contra os atos e desejos de Fita-Verde. 

Como outrora já afirmado, ele discorda, de forma sucinta, das atitudes dela. Passo (2000) 

defende que a mulher rosiana, em geral, não busca revides ou subversão para ficar só. Mas 

reparte o universo do outro em nome do afeto, essa mulher procura no outro cumplicidade de 

experiências que permitam a troca. Entretanto, não se percebe tais características no conto em 

discussão, uma vez que, para Fita-Verde, o enclausuramento em suas fantasias foi a causa de 

seu atraso e não houve o diálogo tão esperado com a avó. 

A figura de Fita-Verde é diminuída a cada passo da história, porque a meninazinha é 

redundante até no diminutivo do nome, dessa forma Rosa não surpreende com o tratamento 

                                                 
20

 Sobre a ideia do tempo,  o  poema  Seiscentos e sessenta e seis,  de Mário Quintana, expressa essa brevidade. ― 

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa./Quando se vê, já são 6 horas…/Quando se vê, já é 

6.ª feira…/Quando se vê, passaram 60 anos…/Agora, é tarde demais para ser reprovado…/E se me dessem – um 

dia – uma outra oportunidade,/eu nem olhava o relógio./seguia sempre, sempre em frente …‖ 



51 

 

 

 

dado à linguagem nessa história. Fita-Verde pertence a uma geração que segue o curso natural 

da vida, sua formação, mediada pelos contos de fadas, não segue um padrão imposto pela 

sociedade, assim é registrada pelo narrador como um ser alienado, ―diferente‖. 

Com um cesto vazio para colher framboesas e um pote com doces em caldas, a 

protagonista rosiana parte para uma outra aldeia quase igualzinha a que ela vivia. O processo, 

portanto, era conhecido, ou melhor dizendo, parecido. Ela só precisava seguir o curso natural 

das coisas. ―O doce em calda é a simbologia da oralidade educada da criança em maturação.‖ 

(BETTELHEIM. 2002, p. 219), portanto simboliza a educação que ela havia recebido desde 

que nascera. Embora obediente, as muitas fantasias alienaram-na, além de que havia 

desenvolvido um medo incontido do Lobo.  

Comparando Fita-Verde à personagem de Perrault, que é um modelo do século XVII, 

nota-se que esta ainda é vulnerável às intempéries, mas permite que seus sentimentos fluam, 

mesmo correndo o risco de ser devorada pelo Lobo. O autor, inclinado ao modelo de seu 

tempo, dá um fim trágico a Chapeuzinho, como a própria cultura faria às moças que se 

―desviavam do caminho‖. Enquanto os irmãos Grimm, no século XIX, ao reescreverem a 

história, dá uma nova chance à protagonista. Essa ―renasce‖ ao sair da barriga do Lobo, 

juntamente com a vovó. O século em questão já é menos rigoroso, já é possível ver os erros 

como um começo para os acertos e reencontros da vida. É nesse ponto que Bettelheim (2002) 

vê essa saída da barriga do lobo como uma espécie de renascimento, um acordar mais 

maduro.  

 

Chapeuzinho perdeu sua inocência infantil quando se encontrou com os perigos do 

mundo e os de dentro dela, e trocou-os pela sabedoria que só os que ‗renascem‘ 

possuem: os que não dominam uma crise existencial, mas também tomam 

consciência de que era a sua própria natureza que os projetava na crise. A inocência 

infantil de Chapeuzinho morre quando o Lobo se revela e a engole. Quando sai do 

estômago do Lobo, ela renasce num plano superior de existência [...] e volta à vida 

como uma jovem donzela (BETTELHEIM, 2002, p. 219). 

 

Não se pode deixar de observar que a narrativa rosiana pode estar trilhando pelas 

mesmas intenções com que os contos de fadas foram criados, transmitir um ensinamento ou 

dogmatizar algumas atitudes. Assim, em semelhante perspectiva, Rosa constrói o enredo de 

Fita-Verde no cabelo a partir de uma velha história, mas reinventando os elementos, a fim de 

transmitir também não só um ensinamento, como também trazer reflexão. O ponto de vista 
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primordial desse conto é a menina que não tem juízo, que não segue o curso natural do 

desenvolvimento, mas atropela a própria vida por causa do medo.  

Nessa narrativa, a protagonista não tem crescimento maturacional, pois as experiências 

vividas parecem não modificar sua forma de ser. Não há mudança, embora tenha resolvido 

pegar o caminho mais longo, tenha perdido a fita verde no percurso e tenha se deparado com 

algo tão sério ao chegar à casa da vovó - a aparência fúnebre dela. – [...] ―Fita-Verde mais se 

assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez.‖ (ROSA, 1992 p. 24), o leitor não sabe o 

que de fato aconteceu em seguida.   O narrador usa a expressão ―como se fosse ter juízo pela 

primeira vez‖, o verbo acompanhado da conjunção condicional sentencia que toda a 

experiência vivida por ela poderia ser que surtisse o efeito esperado, que talvez despertasse 

para a vida  a partir daquele dia. 

Deparar-se com a perda, ou melhor, com a morte, iria lhe trazer algum ensinamento 

substancial, provavelmente.  Agora teria que retornar para casa de sua mãe, a aldeia onde 

vivia, dessa vez sem a fita, sem a esperança da avó e com a realidade do medo que sentia, pois 

admitira ser o Lobo o objeto de seus maiores temores.  

É pela reincidência de atitudes imaturas que a apreensão da imagem da menina 

irracional – ―sem juízo‖ – é recorrente pelo narrador, tanto explícita como implicitamente. 

Partindo do pressuposto de que a irracionalidade ―é algo que vai além de um limite 

estabelecido por um padrão‖ (ECO, 2005, p, 41), talvez Fita-Verde fosse vista como uma 

menina ―diferente‖ de sua geração. Já que para ela ―tudo era uma vez‖, como compreender o 

universo de uma garotinha cuja crença está em torno dos contos de fadas? Essa é uma imagem 

cuja sociedade não quer mais mostrar, já que a mulher tem conseguido um espaço bem 

significativo na sociedade.  

Então, partindo da compreensão de que os textos estão em permanente diálogo uns 

com os outros, é perceptível que a narrativa em questão estabeleceu um diálogo com o texto 

Chapeuzinho Vermelho. Há a presença de uma menina com uma missão a cumprir, a 

passagem pela floresta, a figura do lobo, dos lenhadores, da vovó, da mamãe e o assombro, ou 

melhor, algo inesperado que acontece ao chegarem  ao destino pretendido.  

Observa-se que, na releitura do texto rosiano, não há exaltação à voz do passado, pois 

implica mudança e alteração desse.  Rosa denuncia a trajetória incomum de uma adolescente, 

ao mostrar como as convenções, em muitas situações, podem castrar as possibilidades de 
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amadurecimento e crescimento. Enquanto Chapeuzinho Vermelho, personagem de Perrault
21

, 

tem um fim trágico por ter descumprido o padrão estabelecido para ela; a personagem rosiana, 

Fita-Verde, é exposta a diversas intempéries com a esperança de que possa amadurecer e 

rever seus próprios conceitos de felicidade, medo e decepção.  

As intempéries vividas pela personagem rosiana têm a intenção de prepará-la para 

vida; sendo assim, espera-se um desfecho bom, porque as experiências talvez produzam um 

efeito positivo, uma vez que o texto diz [...] ―Mas agora Fita-Verde se espantava, além de 

entristecer-se de ver que perdera no caminho sua grande fita verde no cabelo atada; e estava 

suada, com enorme fome de almoço.‖ (ROSA, 1992, p.24), o operador discursivo ―mas‖ 

orienta a leitura para uma conclusão contrária, a fim de marcar uma mudança do que já se 

havia estabelecido no começo da narrativa, a falta de juízo. O leitor é preparado para um fato 

inesperado o qual pode mudar a trajetória da protagonista.   

Além dessa revelação por parte do narrador, a personagem descortina seu eu, ao 

confessar que seu grande medo é o Lobo. Conforme já mencionada nessa dissertação, o lobo 

pode ser os próprios instintos da menina, pois o tempo todo da narrativa fala-se da condição 

dela em não ter juízo - e ter juízo equivale a obedecer às convenções sociais -  o que dizer, 

então, dos instintos humanos, que são impulsos nada confiáveis em determinadas situações? 

Para Martins (2017), o processo pelo qual Fita-Verde passa traz amadurecimento para ela.  

 

[...]Tanto Chapeuzinho Vermelho como Fita Verde no Cabelo são textos 

metafóricos, que relatam a trajetória do ser humano da inocência para a maturidade. 

No conto de Perrault, vemos a perda da inocência ocasionada pala ação de pessoas 

inescrupulosas, que são metaforizadas pela figura do lobo. Em Fita Verde no 

Cabelo, a personagem, ao presenciar a morte da avó, transforma-se e amadurece, 

conscientizando-se da realidade que a cerca (MARTINS, 2017, p.01). 

 

A exposição do medo de Fita-Verde por ela mesma revela consciência de sua própria 

condição, essa descoberta foi fomentada Não somente pela morte da avó, mas também pela 

travessia da floresta pelo caminho mais longo,  dando indícios de amadurecimento.  

A análise da obra rosiana em questão também traça um paralelo comparativo com a 

obra Herbarium de Lygia Fagundes Telles(1999), cuja escrita tende favorecer a imagem da 

mulher, demonstrando suas multifaces nos dias atuais. Como esse conto de Telles mantém um 
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 Leva-se em consideração apenas a história original escrita por Charlles Perrault e não a reescrita do mesmo 

conto pelos irmãos Grimm.  
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diálogo indireto com Chapeuzinho Vermelho e Fita-Verde no cabelo, nova velha estória, 

propomo-nos  analisá-lo a seguir.  

 

3.2 A IMAGEM DA MULHER NO CONTO HERBARIUM 

 

Lygia Fagundes Telles, assim como Guimarães Rosa, tem uma maneira muito 

especial de escrever. Não na inovação da linguagem, mas na forma como constrói o enredo de 

seus contos, criando ―aparentemente‖ uma história comum que culmina com o encontro do 

essencial, o diálogo com a vida.  

No universo literário, Telles aflora como um dos nomes mais expressivos entre os 

contistas brasileiros, porque investe nos conflitos e situações que envolvem os seres humanos. 

Ela consegue captar a essência do ser muito além do aparente, forçando-nos um ―olho no 

olho‖ com as histórias da vida.  

Diferente dos contos primeiros que procuravam expressar uma lição de moral, sugerir 

o que são atitudes certas e erradas - como no caso de Chapeuzinho Vermelho-  que, ao 

desobedecer à mãe, deu de encontro com o Lobo, levando o leitor a perceber que tal perigo 

ocorreu, porque ela desviou-se do caminho permitido e acabou sendo vítima dele. Em 

Herbarium, a autora não procura indicar alternativas ou apresentar juízos de valor.  Não há 

críticas diretas, mas a liberdade de se entender como age e reage uma adolescente no 

momento em que se descobre mulher.  

Sucinta, portanto, a autora escolhe uma narrativa em primeira pessoa, na qual a 

protagonista é bem-sucedida em suas experiências. Bem-sucedida não no sentido de 

conquistar e se dar bem, mas de poder acertar e errar, crescer e amadurecer com as suas 

próprias experiências sem ter que, necessariamente, um adulto lhe impor o melhor caminho. 

A escrita feminina aparece, então, nos textos de Telles, endossando o que Branco e Brandão 

(1989) procuram mostrar nesse novo universo: 

 

Diferença enorme se percebe nos textos femininos, onde as fantasias e sonhos se 

fazem encenar na superfície onde eles ganham forma. Forma que sempre se reveste 

de novas e inéditas aparências, nem sempre confortáveis; às vezes plenas de um 

inquietante sentido gerador de novas significações. É no leito mesmo onde se tecem 

as palavras – o texto ficcional – que elas revelam sua potencialidade criadora de 

novos caminhos, imprevistas soluções, inesperadas veredas (BRANCO; 

BRANDÃO, 1989, p. 19-20). 
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Telles revela uma consciência ímpar para as experiências femininas. Seu texto faz 

um resgate de valores, porém os valores abordados estão para a construção do ser humano 

como indivíduo único e não separado pelo sexo. A obra em análise apresenta várias gerações, 

mãe, tias e filha,  convivendo de forma pacífica e intensa. O dialogismo da cultura do 

ambiente delas é percebido pela evocação de temas como: rito de passagem, amores 

proibidos, a descoberta da sexualidade, entre outros aspectos que serão abordados nesta 

análise em curso.  

Herbarium é a história de uma menina que, em plena puberdade, ainda moleca, se vê 

despertada para a sua imagem. Essa percepção ocorre quando os sentimentos de mulher 

afloram de seu coração, mediante um amor impossível em muitos quesitos, a começar pela 

aparência pueril da protagonista. A descoberta do primeiro amor nada convencional e o 

confronto de sentimentos desencadeiam o enredo desse conto, que nos remete indiretamente a 

dois textos da ficção: Chapeuzinho Vermelho de Charlles Perrault e Fita Verde no Cabelo, 

nova velha história, de Guimarães Rosa. De forma indireta, percebe-se algum diálogo entre as 

histórias, conforme será apresentado ao longo dessa análise.  

O rito de passagem é validado, também, por uma missão, a busca pela folha mais 

especial que faria parte da coleção do primo botânico. O homem, que mexeu com o coração 

da menina e que é a representação do Lobo, não na sua essência, não aquele que devora, mas 

aquele que a consome em fantasias, é o sedutor masculino. É ele o responsável pela mudança 

que se processará na protagonista. Mudanças que vão desde as atitudes à aparência. Seu 

desejo em se tornar mais atraente, não somente no físico, a leva ao autoconhecimento e 

reflexão de seu papel como mulher naquele contexto em que está vivendo.  

A narrativa em primeira pessoa aponta uma melhor compreensão das ações e reações 

dessa adolescente ante a descoberta da atração, dos desejos que batem a sua porta, 

informando-a que um novo tempo vem a caminho. A protagonista vive o dia a dia 

despreocupadamente, a vida palpita em cada gesto dela:  rói as unhas, gosta de mentir para 

escapar de algum sermão e é bastante criativa nesse quesito. Ela gosta de brincar, é curiosa, 

destemida e seu universo familiar não inclui a presença de homem algum.  

O texto é rico em imagens, as construções metafóricas são feitas a partir do jogo que 

se dá entre as personagens principais: a menina e o primo botânico. O lobo, que se esconde na 

floresta nos contos citados, assume a identidade real de um homem, o primo convalescente. 

Ele sofre de uma doença e por isso vem passar uns dias no sítio onde vive a protagonista com 
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a mãe e duas tias solteironas, uma meio bruxa, a tia Clotilde, que sabe ler mãos e cartas ―e ver 

o avesso das pessoas‖ e a outra, tia Matita, que era ―alegrinha e gostava de se pintar.‖ 

 

Um vago primo botânico convalescendo de uma vaga doença. Que doença era essa 

que o fazia cambalear, esverdeado e úmido, quando subia rapidamente a escada ou 

quando andava mais tempo pela casa?  

[...] Chegou ao sítio com suas largas calças de flanela cinza e grosso suéter de lã 

tecida em trança, era inverno. E era noite. Minha mãe tinha queimado incenso (era 

sexta-feira)e preparou o Quarto [...] que era o mais quente da casa, não podia haver 

melhor lugar [...] para um primo convalescente. 

Convalescente do quê? Qual doença tinha ele? Tia Marita, que era alegrinha e 

gostava de se pintar, respondeu rindo (falava rindo) que nossos chazinhos e bons 

ares faziam milagres. Tia Clotilde, embutida, reticente, deu aquela sua resposta que 

servia a qualquer tipo de pergunta: tudo na vida podia se alterar, 

menos o destino traçado na mão, ela sabia ler as mãos (TELLES, 1999, p.120 e121). 

 

Como se vê, as personagens dos contos de fadas que, segundo a psicanálise, remetem 

a pessoas com as quais se pode conviver ou as que se encontram em um determinado 

momento da vida, nesse conto de Telles, adquirem a forma humana natural, convivendo e se 

envolvendo em situações reais, que são possíveis de acontecer com todo mundo, por isso 

verossímil.  O mundo externo ao sítio onde vivia a protagonista é citado apenas uma vez, 

quando se refere, sem maiores pormenores, às festinhas do grêmio da escola como alvo de 

castigo, caso não deixasse de roer as unhas. 

A construção estruturada da narrativa e da linguagem apresenta um mundo concreto e 

um subjetivo, devido ao jogo metafórico das palavras e as conotações dadas às construções 

semânticas. As imagens são construídas como parte integrante do enredo, de forma que são 

perceptíveis as sensações táteis, emocionais e eróticas que o compõem. Há em tudo uma 

grande carga sensitiva, assim seduz e arrebata protagonista e leitor.  

 

Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque, tremendo inteira 

de paixão quando descobria alguma folha rara. Era medrosa mas arriscava pés e 

mãos por entre espinhos, formigueiros e buracos de bichos (tatu? cobra?) 

procurando a folha mais difícil, aquela que ele examinaria demoradamente: a 

escolhida ia para o álbum de capa preta.  

[...] 

Ele selecionava as folhas ainda pesadas de orvalho quando me perguntou se já tinha 

ouvido falar em folha persistente. Não? Alisava o tenro veludo de uma malva-maçã. 

A fisionomia ficou branda quando amassou a folha nos dedos e sentiu seu perfume. 

As folhas persistentes duravam até mesmo três anos, mas as cadentes amareleciam e 

se despregavam ao sopro do primeiro vento.  

[...] 

Seria mais simples, por exemplo, dizer que colhi a bétula perto do córrego, onde 

estava o espinheiro. Mas era preciso fazer render o instante em que se detinha em 

mim, ocupá-lo antes de ser posta de lado como as folhas sem interesse, amontoadas 
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no cesto. Então ramificava perigos; exagerava dificuldades, inventava histórias que 

encompridavam a mentira. Até ser decepada com um rápido golpe de olhar, não com 

palavras, mas com o olhar ele fazia a hidra verde rolar emudecida enquanto minha 

cara se tingia de vermelho o sangue da hidra (TELLES, 1999, p. 119, 120 e 123). 

 

Muitas narrativas, inclusive as contemporâneas, primam por ‗aproveitar‘ o passado, 

amalgamando elementos e técnicas deste com o presente, dando um novo aspecto e um novo 

papel, já que promovem releituras e apontam outras perspectivas. Esse novo perfil de 

literatura preocupa-se com problemas psicológicos, religiosos, morais, metafísicos, mas 

também com os de convivência. A conduta da personalidade humana diante de si mesma ou 

diante dos outros homens não é manipulada pelo escritor, mas adquire múltiplas 

características, às vezes, reais e sempre envolventes, como é o caso desse conto de Telles. 

A personagem do conto Herbarium emerge de um contexto verossímil que a insere, 

imediatamente, numa escrita moderna e feminina. A protagonista é livre, consciente de seus 

desejos e receptora das mudanças que começam a acontecer em seu consciente e inconsciente, 

assim vive plenamente o momento deste despertar, experimentando sensações de mulher e se 

permitindo ser criança. A narrativa   Herbarium permite que o leitor construa a imagem das 

personagens não ―pelo poder dominador do argumento ou do discurso de um dos 

personagens‖ (STAM, 1992, p. 38), mas pelo fluxo da consciência e interação verbal que vão 

ocorrendo entre as personagens principais ou secundárias. 

  

Deixei de roer as unhas, para espanto da minha mãe que já tinha feito ameaças de 

cortes de mesada ou proibição de festinhas no grêmio da cidade. Sem resultado. "Se 

eu contar, ninguém acredita" - disse ela quando viu que eu esfregava para valer a 

pimenta vermelha nas pontas dos dedos. Fiz minha cara inocente: na véspera, ele me 

advertira que eu podia ser uma moça de mãos feias, "ainda não pensou nisso?" 

Nunca tinha pensado antes, nunca me importei com as mãos, mas, no instante em 

que ele fez a pergunta, comecei a me importar (TELLES, 1999, p. 120). 

 

 

O despertar da consciência enquanto mulher, aquela que é capaz de sentir amor, 

desejar seduzir, ser o centro das atenções do ser amado, é construído com as peripécias que a 

protagonista faz seguindo simplesmente seu instinto. Não tem com quem desabafar, não 

aparece nenhuma amiga com quem possa confidenciar seus sentimentos. Isso é feito com o 

leitor, nas linhas da narrativa em primeira pessoa, como se fosse um diário, no qual a 

narradora confessa suas  experiências de adolescente e seu primeiro amor.  

A protagonista configura-se na história como assistente do primo botânico, ele é um 

colecionador de folhas e possui um herbarium, no qual guarda as folhas mais raras e 
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interessantes. A menina tem a função de ir em busca das folhas
22

, que é um dos símbolos da 

felicidade e da prosperidade na tradição oriental. Essa busca torna-se em descobertas de si 

mesma e do sentimento de paixão que, aos poucos, vai tomando conta dela, mas não 

demonstra pressa para o amadurecimento.  

A busca da folha rara, na qual ele mais se demoraria, era o objeto primeiro que a 

fazia enveredar no bosque todas as manhãs com um cesto, ―tremendo inteira de paixão 

quando descobria alguma folha rara. Era medrosa, mas arriscava pés e mãos por entre 

espinhos, formigueiros e buracos de bichos (tatu? cobra?) procurando a folha mais difícil‖ 

(TELLES, 1999, p. 119). O desejo de agradar ao primo a levava a enfrentar seus medos e 

seguir seus objetivos. Ele era aquela mola propulsora, o que a impulsionava a se superar, por 

isso a satisfação vinha logo em seguida, quando recebia a aprovação dele.  

A procura da felicidade e da prosperidade é uma busca frenética de todos os seres 

humanos. É um estado de latência pulsante, único e algumas vezes, vem mesclada a outras 

sensações como euforia, coragem, mudanças, adrenalina...  Para Fita-Verde, também o 

caminho do bosque era atrativo, tanto que ela demorou  para dar com a casa da vovó. Ela 

percebia as avelãs, as borboletas, se divertia em ver, mas não se entregava ao momento que 

aquela passagem lhe traria, cercada, é claro, de encontros e desencontros.  

O bosque guardava surpresas, vida ou morte, aventuras ou pavor, portanto, cruzá-lo, 

significava alcançar um outro estágio. Mas cruzá-lo apenas seria o suficiente? A narrativa 

rosiana não nos dar a entender que Fita-Verde pudesse ter mudado. Cabe ao leitor fazer 

conjecturas, pensar nas possibilidades. A perda da fita é uma pista, porque indica que o 

processo fantasioso foi interrompido, ainda mais quando ela se depara com a figura da morte.   

―Se queremos entender nosso eu verdadeiro, devemo-nos familiarizar com os processos 

internos de nossa mente. Se queremos funcionar bem, temos que entregar as tendências 

discordantes que são inerentes ao nosso ser‖ (BETTELHEIM, 2002, p.123). A parada no 

bosque, portanto, talvez tenha favorecido esse conhecimento de si mesma.  

O bosque nessas duas narrativas não foi uma escolha aleatória, por isso tanto Rosa 

quanto Telles primaram por apresentar suas protagonistas em contato com um espaço assim. 

A floresta/bosque remete-nos a lugares profundos e sigilosos do eu, seria o mundo escondido 

                                                 
22

 Participa do simbolismo geral do reino vegetal. No Extremo Oriente, um dos símbolos da felicidade e da 

prosperidade. Um buquê ou ramo de folhas designa o conjunto de uma coletividade, unida numa ação 

coletiva e um pensamento comum (CHEVALLIER, 1996, p.444). 
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no inconsciente.  ―[...] por sua obscuridade e seu enraizamento profundo, a floresta simboliza 

o inconsciente. Os terrores da floresta, tal como os terrores pânicos, seriam inspirados, 

segundo Jung, pelo medo das revelações do inconsciente.‖ (CHEVALIER, 1996, p. 439).   

Os desejos de Fita-Verde são revelados pela codificação. Na floresta, aparecem avelãs, 

borboletas, flores, lenhadores. [...] ―Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com 

inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar se cada uma em seu 

lugar as plebeinhas flores.‖ (ROSA, 1992, p.10). A simbologia abre o leque para a 

interpretação, uma clara evidência de que não podia falar de seus desejos mais íntimos. A 

floresta era também um lugar de passagem, um lugar mediador entre a aldeia em que vivia e a 

aldeia onde a vovó morava que era quase igualzinha, segundo o narrador. ―[...]Sua mãe 

mandara-a, com um cesto e um pote, à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha 

aldeia.‖ (ROSA, 1992, p.3). 

Já a protagonista do conto Herbarium é espontânea, ela se revela à medida que fala de 

si mesma, pois tem meios para assim fazê-lo, já que é narrador-personagem. Sua 

familiaridade com o bosque lhe dar meios para as descobertas, sem culpa. Sua identidade 

parece mais próxima do que ela quer mostrar e ser, contrariando o que a sociedade, de certa 

forma ainda espera, do papel da mulher, herança do nosso passado, conforme atesta Del 

(2001) 

 

Excluídas de uma efetiva participação na sociedade, da possibilidade de ocuparem 

cargos públicos, de assegurarem dignamente sua própria sobrevivência e até mesmo 

impedidas do acesso à educação superior, as mulheres do século XIX ficavam 

trancadas, fechadas dentro de casas ou sobrados, mocambos e senzalas, construídos 

por pais, maridos, senhores. Além disso, estavam enredadas e constritas pelos 

enredos da arte e ficção masculina. Tanto na vida quanto na arte, a mulher no século 

passado aprendia a ser tola, a se adequar a um retrato do qual não era a autora. As 

representações literárias não são neutras, são encarnações ―textuais‖ da cultura que 

as gera (DEL, 2001, p. 408). 

 

A menina do conto Herbarium penetrou e voltou várias vezes nessa floresta, esse 

retorno era necessário para construção do seu eu; pois é ele, o bosque, um determinante 

importante e crucial do comportamento, já que simboliza, conforme já exposto em páginas 

anteriores, o inconsciente. No bosque, ela faz muitas descobertas e essas descobertas são 

determinantes para o rumo do jogo entre ela e o primo. É no bosque que ela encontra a folha 

de hera, a que tem o formato de coração, e a folha rara que ela vai entregar no final do conto, 

é lá também para onde foge quando se sente ameaçada, chateada com alguma coisa. 
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Numa alegria desatinada fui colhendo as folhas, mordi goiabas verdes, atirei pedras 

nas árvores, espantando os passarinhos que cochichavam seus sonhos, me 

machucando de contente por entre a galharia. Corria até o córrego. Alcancei uma 

borboleta e, prendendo-a pelas pontas das asas, deixei-a na corola de uma flor, te 

solto no meio do mel! Gritei-lhe. O que vou receber em troca? (TELLES, 1999, p. 

126). 

 

Em Herbarium, o bosque é parte integrante do ambiente e extensão da própria 

personagem protagonista. Cada folha que trazia, era como se fosse um pedaço de seu eu que o 

primo deveria decifrar; assim, se queria ensinar-lhe algo, se queria repreendê-la, ele usava 

como desculpa as folhas que ela lhe trazia. Suas observações tinham endereço certo e a 

menina bem sabia disso, pois corrigia os deslizes dela, sem enfrentá-lo, sem discordar das 

palavras que vinham até seu coração, desnudando-o.   

O momento da seleção das folhas tornou-se um momento particular entre 

protagonista e escritora, porque as emoções do eu narrador se confundem com o fluxo das 

ideias de uma escrita bem mais experiente e profunda.  

 

[...] Estávamos sentados na varanda. Ele selecionava as folhas ainda pesadas de 

orvalho quando me perguntou se já tinha ouvido falar em folha persistente. Não? 

Alisava o tenro veludo de uma malva-maçã. A fisionomia ficou branda quando 

amassou a folha nos dedos e sentiu seu perfume. As folhas persistentes duravam até 

mesmo três anos, mas as cadentes amareleciam e se despregavam ao sopro do 

primeiro vento. Assim a mentira, folha cadente que podia parecer tão brilhante, mas 

de vida breve. Quando o mentiroso olhasse para trás, veria no final de tudo uma 

árvore nua. Seca. Mas os verdadeiros, esses teriam uma árvore farfalhante, cheia de 

passarinhos - e abriu as mãos para imitar o bater das folhas e asas (TELLES, 1999, 

p. 120).  

   

O primeiro sermão sobre a mentira veio dessa forma, falando sobre as folhas 

persistentes e cadentes. Sim, ela gostava de mentir, mas tinha um motivo para isso, queria que 

ele se detivesse mais nela, queria que ele a percebesse; então, inventar situações mais 

improváveis, para dizer-lhe como conseguiu aquela ou essa folha, fazia parte de um plano, o 

plano para conquistá-lo. Mas ele lhe ensinou que a mentira, no futuro, seria uma árvore nua e 

seca, mostrou-lhe também que somente os verdadeiros seriam recompensados. Aquele grande 

ensinamento serviria para sua vida, não somente naquele momento, mas para sempre, porque 

revelava verdades que precisavam ser apreendidas e vividas.  

 

Seria mais simples, por exemplo, dizer que colhi a bétula perto do córrego, onde 

estava o espinheiro. Mas era preciso fazer render o instante em que se detinha em 
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mim, ocupá-lo antes de ser posta de lado como as folhas sem interesse, amontoadas 

no cesto. Então ramificava perigos; exagerava dificuldades, inventava histórias que 

encompridavam a mentira. Até ser decepada com um rápido golpe de olhar, não com 

palavras, mas com o olhar ele fazia a hidra verde rolar emudecida enquanto minha 

cara se tingia de vermelho o sangue da hidra (TELLES, 1999, p.123). 
 

As folhas e o primo passam a ser o referencial para construção da personalidade da 

protagonista, são um parâmetro para que a menina se autoavalie e se autoanalise, assim as 

mudanças ocorrem à medida que as longas conversas são travadas. O primo usa a metáfora 

das folhas para ensiná-las, essas que antes não tinham graça alguma, significado algum, 

adquire, na fala do botânico, um meio para ensinar, comparar e avaliar. É a metodologia 

adotada por ele a qual  passa a significar a mudança necessária no eu da personagem.  

Como acontece com Fita-Verde, a menina também lança mão da fantasia que vinha 

auxiliá-la na hora de narrar os perigos e situações a que se via exposta. Fita-Verde inventa a 

fita no cabelo, um adereço que poderia chamar a atenção para si, para convencê-la de que 

tinha maturidade, de que tinha um conhecimento salutar sobre a vida. A protagonista do conto 

Herbarium inventava histórias para que pudesse ter a atenção do primo; dessa forma, quando 

ela saia em busca das folhas, cumprindo a função de assistente; tinha, naquele momento, a 

oportunidade de ser o alvo da atenção dele. 

 A escolha das folhas deveria ser aleatória ―vai juntando o que bem entender que 

depois seleciono,‖ (TELLES, 1999, p. 122). Mas ela precisava conversar, estar em sua 

companhia, por isso precisava enfeitar a história de como as havia encontrado, acrescentando 

perigos e exagerando as dificuldades. Era a forma que encontrara para atrair seu olhar, já que 

ainda era uma menina ainda para ele, uma vez que seus atrativos femininos não fariam um 

homem experiente como aquele se interessar por ela. Assim ela criava as condições, segundo 

seu ponto de vista, que o fariam se deter nela, olhá-la, enxergá-la... 

A mentira em Fita Verde no Cabelo adquire o aspecto de uma fantasia que a 

personagem criou no momento em que se viu incumbida de ir à casa da vovó com cesto e 

pote. A fantasia faz parte de um processo de substituição e uma forma de defesa, por isso, em 

Herbarium, a mentira é uma constante no que concerne ao momento de fugas, de violação de 

regras, da busca da individualidade e liberdade e, em especial, uma estratégia de conquista.  

 
...podia dizer-lhe que justamente por me achar assim apagada é que precisava me 

cobrir de mentira como se veste um manto fulgurante. Dizer-lhe que diante dele, 

mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se 
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demorar em mim como se demorava agora na verbena – será que não percebia essa 

coisa tão simples? (TELLES, 1999, p.121). 

 

 

Era preciso ser uma folha diferente, ser aquela em que se deteria mais tempo, pois o 

―olhar‖ que almejava não era um simples reflexo da visão como órgão do sentido, mas um 

olhar de perceber, de ser vista como uma mulher, como um ser que ardia em desejos, tonta 

por um menor sinal de intenção. Assim, a mentira que era costumeira, sem intenções, agora 

mudava de foco.  ―Eu mentia sempre, com ou sem motivo. Mentia principalmente a tia Marita 

que era bastante tonta.‖ (TELLES, 1999, p.122). 

O primo, que figura na narrativa como um coadjuvante da construção da 

personagem, percebe esse defeito da menina, assim procura ajudá-la, aconselhando-a. Seu 

papel é fundamental, porque causa interesse nela; dessa forma, para agradar-lhe, ela procura 

ouvi-lo e seguir o que a aconselha. Essa transformação, embora cheia de segundas intenções, 

traz benefícios para construção da personalidade da protagonista.  

O texto traz a figura do primo como um especialista – um botânico. O termo 

botânico é aplicado àqueles que se especializam na arte de cuidar de plantas, estudá-las e 

conhecê-las, sabendo reconhecer suas utilidades, defeitos e curiosidades. O termo em si, 

segundo designação alemã, significa ―jardineiro‖, e esse personagem, em especial, é um 

colecionador de folhas.  

Nos contos clássicos, cabe à mulher o papel de conselheira, de transmissora de 

moralidades; nesse Telles transforma a figura masculina num cultivador de valores, 

mostrando que o homem, tal qual a mulher, são indispensáveis no papel como educadores. No 

sítio, no ambiente, na narrativa é a única figura masculina, e seu papel, ao que parece, traz a 

incumbência de acrescentar atitudes que visam aprimorar o caráter da menina. A relação que 

mantém com a protagonista é decisiva para o rumo que a história toma.  

De forma gradativa e linear, o eu narrador se constrói como pessoa, experimentando 

situações novas e aprendendo a abandonar modos e defeitos do seu caráter em nome de uma 

busca maior, de um aperfeiçoamento qualitativo, permanente e indispensável às pessoas. E 

esse aperfeiçoamento é construído tomando como parâmetro o primo ―jardineiro‖, seria ele 

um cultivador de ―folhas raras‖? E ela seria mais uma para sua coleção de ―pessoas ímpares‖. 

Podando-a, regando-a, o jardineiro adentra aos poucos no mundo interior da 

protagonista, tornando-se aquele que será capaz de fazê-la se ver e descobrir-se, 
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experimentando, nessa construção, a essência principal da mulher, a busca de uma 

autorealização. Esse tipo de escrita é comum em texto de Telles. Sobre isso, Oliveira (1972) 

escreveu: 

 
Lygia conserva e valoriza a criação do mundo simbólico como reflexo da vida 

interior de suas personagens. O estabelecimento da ordem do mundo simbólico 

como reflexo da vida interior de suas personagens. O estabelecimento da ordem 

exterior é um movimento preparatório para ação interior – o símbolo como passo de 

ficção. Tudo funciona de forma que o enredo não perde sua unidade, ficando ação 

exterior e interior como duas faces de uma moeda. No diálogo, no monólogo e nos 

detalhes se desenrola a ação simultaneamente, formando um todo (OLIVEIRA, 

1972, p.12). 

 

O sítio, o enveredamento nos caminhos os mais improváveis, a expectativa de trazer 

uma folha pela qual ele se interessasse configuram o mundo da protagonista naquele 

momento. Durante a estadia do primo no sítio, dá-se a origem da mudança na menina, 

demonstrado pelas atitudes que expressam crescimento e maturidade. Parou de roer as unhas, 

tinha preocupação em mostrar as pernas finas, cheias de picadas de mosquitos, motivo que a 

levou a descer as barras das saias, procurava se manter leal à tarefa recebida, pois todos os 

dias se embrenhava no bosque.  

Telles constrói uma protagonista que sabia viver cada momento, correr e se aventurar 

atrás daquilo que a fazia feliz e justificava suas emoções, suas fantasias e descobertas. Essas 

atitudes são salutares para o crescimento do ser humanos, conforme nos atesta Jung (1964): 

 

De fato, cada vez que o ser humano volta-se honestamente para o seu mundo interior 

e tenta conhecer-se - não remoendo pensamentos e sentimentos subjetivos, mas 

seguindo as expressões da sua própria natureza, como os sonhos e as fantasias 

genuínas -, cedo ou mais tarde o self emerge. O ego vai encontrar, assim, uma força 

interior onde estão contidas todas as possibilidades de renovação (JUNG. 1964, p. 

215). 

 

É assim que a menina se descobre, vivendo intensamente cada instante a cada busca, 

cada achado. A paixão da protagonista extravasa o texto e palpita aos olhos do leitor, 

envolvendo-o a cada instante. Nesse caso, o texto emprega diversos recursos para mostrar isso 

ao leitor, inclusive as idas e vindas dos pensamentos da protagonista, seus sentimentos são 

expostos sem censura, à medida que a narrativa se desenrola.  

 

[...] Fechei a boca em brasa agora que os tocos das unhas (já crescidas) eram tentação 

e punição maior. Podia dizer-lhe que justamente por me achar assim apagada é que 

precisava de me cobrir de mentira como se cobre com um manto fulgurante. Dizer-lhe 
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que diante dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para 

obrigá-lo a se demorar em mim como se demorava agora na verbena - será que não 

percebia essa coisa tão simples? 

[...] 

Não olhei a folha, que me importava a folha? Mas sua pele ligeiramente úmida, branca 

como papel com seu misterioso emaranhado de linhas, estourando aqui e ali em 

estrelas. Fui percorrendo as cristas e depressões, onde era o começo? Ou o fim? 

Demorei a lupa num terreno de linhas tão disciplinadas que por elas devia passar o 

arado, ih! vontade de deitar minha cabeça nesse chão. Afastei a folha, queria ver 

apenas os caminhos. 

   [...] 

Fugi para o campo, os olhos desvairados de pimenta e sal, sal na boca, não, não vinha 

ninguém, tudo loucura, uma louca varrida essa tia, invenção dela, invenção pura, 

como podia? Até a cor do vestido, verde-musgo? (TELLES, 1999, p. 121,123, 125). 

 

Em algumas culturas, cabia à menina o dever de se preparar para o casamento e aos 

homens o dever de exercerem uma profissão, acompanharem o pai e se organizarem para 

serem chefes de família. Graças à psicologia moderna, percebeu-se que este período, chamado 

de adolescência, era um período de migração e, por conseguinte, de difícil aceitação por parte 

do adolescente e do adulto.  Esta transição é muitas vezes turbulenta na família, mas Telles 

parece manter, neste conto, uma relação saudável entre a protagonista e seus familiares, que 

são mulheres, a mãe e as tias solteironas.  

Elas parecem viver em um contexto sociocultural no qual não existe a pressão do 

casamento, nem o medo de ficar solteira, por isso o modelo de família nesta narrativa não é 

aquele considerado comum: pai, mãe, filhos. A família da protagonista é vista como uma 

organização onde se vive bem e onde alguém poderia se sentir amado, pois é perceptível a 

harmonia entre as quatro mulheres – mãe, tias e filha/sobrinha.  

 

[...] ―Tia Marita, que era alegrinha e gostava de se pintar, respondeu rindo (falava 

rindo) que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres. Tia Clotilde, embutida, 

reticente, deu aquela sua resposta que servia a qualquer tipo de pergunta: tudo na 

vida podia se alterar menos o destino traçado na mão, ela sabia ler as mãos.‖ 

(TELLES, 1999, p. 121).  

 

Segundo Del (2001), no Brasil a ideia legal sobre a família ainda é centrada no modelo 

patriarcal, com o pai sendo o chefe de família, controlando e mantendo seu clã. Para a autora, 

embora esse modelo prevaleça nas ideias; no núcleo familiar real,  ele se distancia cada dia 

mais.  

Sendo o primo botânico único homem no espaço em que vivem quatro mulheres, a 

protagonista do conto telliano aproveita o tempo que dividia com ele para observá-lo, angariar 

sua atenção e estima. A oportunidade aparecia de muitas maneiras, até quando ele a chamava 
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para olhar com mais cuidado uma folha.  ―Não olhei a folha, que me importava a folha? Olhei 

sua pele ligeiramente úmida, branca como o papel com seu misterioso emaranhado de linhas, 

estourando aqui e ali em estrelas.‖ (TELLES,1999, p. 123). 

As feições do primo, cada detalhe da mão, cada gesto era filtrado pelo olhar confuso 

e curioso da protagonista. Ela não se detém a enfeitá-lo ou fantasiar sobre um homem 

irresistível. É clara e positiva ao descrever os aspectos físicos do botânico que, por estar 

doente, remetem a um ser fragilizado, de aparência mórbida e, talvez, sem nenhum atrativo, 

mas que, na sua essência viril, masculina, arrebata-lhe as emoções. 

Um homem pálido, que treme, e, sem resistência física e aparentemente desprovido de 

qualquer beleza estética, externa ou padrão, desperta um interesse que foge à regra de 

qualquer adolescente. ―Um vago primo botânico convalescendo de uma vaga doença. Que 

doença era essa que o fazia cambalear, esverdeado e úmido, quando subia rapidamente a 

escada ou quando andava mais tempo pela casa?‖ (TELLES, 1999, p.120). Entretanto, o 

sentimento é tão forte que se justifica o ciúme da menina em relação à moça que viria buscá-

lo no final da semana, conforme tia Marita tinha visto nas cartas.  

 

[...] de mais importante, só isso, que no fim da semana viria uma amiga buscá-lo, 

uma moça bonita, [...] os cabelos eram compridos, com reflexos de cobre, [...] 

varrida essa tia, invenção dela, invenção pura, como podia!? Até a cor do vestido, 

verde-musgo? E os cabelos? Uma louca, tão louca como a irmã de cara pintada feito 

uma palhaça, rindo e tecendo seus tapetinhos [...] não existia ninguém de cabelo de 

cobre que no fim da semana ia aparecer para buscá-lo... (TELLES, 1999, p.124). 

 
 

Diante da nova realidade em que ela experimenta pela primeira vez o sentimento de 

perda, a menina foge para o bosque. Lágrimas misturam-se ao sentimento de revolta diante da 

notícia dada pela tia. ―Lavei os olhos cegos de dor, lavei a boca pesada de lágrimas, os 

últimos fiapos de unha me queimando a língua, não! Não. Não existia ninguém de cabelo de 

cobre que no fim da semana ia aparecer para buscá-lo, ele não ia embora nunca mais, 

NUNCA MAIS!‖ (TELLES, 1999, p.124). A ideia de perdê-lo causou-lhe raiva, revolta, mas 

também um desejo enorme de interferir no problema que agora se lhe afigurava.  

A reação da menina não é de recuo, nem de autocomiseração, mas de enorme 

vontade de lutar, de negar aquele momento ameaçador. Seu desejo é contornar o problema de 

forma definitiva, assim não aceita o destino informado nas cartas, talvez diante da 

determinação que demonstrara, naquele dia, a busca no bosque resultou num achado - uma 
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folha de hera. A simbologia mais uma vez é apresentada sob o disfarce de uma metáfora. ―[...] 

entreguei-lhe a folha de hera com formato de coração (um coração de nervuras se abrindo em 

leque até as bordas verde-azuladas)‖ (TELLES, 1999, p. 125). Essa atitude simboliza que ela 

entregou-lhe seu coração, reafirmou seu sentimento, informou-lhe algo profundo sobre si.  

Essa folha não aparece aqui por acaso, ela, além de ter o formato convencional de um 

coração, tem outras simbologias, todas voltadas ao momento oportuno em que ela decide 

entregar-lhe o achado. A folha, segundo o dicionário de símbolos, 

 

simboliza a força vegetativa e a persistência do desejo. Pode também simbolizar a 

imortalidade, a amizade ou a fidelidade. Na mitologia era usada pelos deuses para 

seduzir e provocar delírios místicos nas mulheres. Na Grécia era dada aos noivos 

para assegurar a felicidade da união (CHEVALIER, 1996, p. 439).  
 

Portanto, pretendia dizer-lhe que ele significava algo mais que um parente 

convalescente, era alguém que lhe despertava sentimentos outrora nunca sentidos.  Parece que 

ele entendia a mensagem, afinal era botânico, talvez conhecesse o significado também 

daquela folha ou de muitas folhas. Ele não diz que vai colocar a folha em seu álbum, lugar 

comum para onde transferia as folhas especiais, mas afirma que aquela iria para um lugar 

especial. ― [...] ele beijou a folha e levou-a ao peito. Espetou-a na malha do suéter: "Esta vai 

ser guardada aqui." (TELLES, 1999, p.123-124.). Recebera aquele sentimento com ternura, 

guardou no seu coração, demonstrava, assim, compreender   o que representava para ela? 

Aquele reconhecimento provocou-lhe um êxtase profundo.  

Saiu daquele momento às pressas e muito confusa, seus pensamentos em turbilhão, 

dessa forma a cena nos leva a indagar:  será que a atitude dele havia dado a ela alguma 

esperança. Ele parecia absorto em seus pensamentos, pois não lhe disse mais nada, nem fez 

qualquer outra menção quando a menina resolveu sair dali, meio atrapalhada.  ―[...] Mas não 

me olhou nem mesmo quando eu saí tropeçando no cesto. Corri até a figueira, posto de 

observação onde podia ver sem ser vista. Através do rendilhada de ferro do corrimão da 

escada, ele me pareceu menos pálido.‖ (TELLES, 1999, p. 124).  

Diante do ocorrido, o conto nos encaminha para mais um momento ímpar, em que a 

menina, extasiada ainda pelos últimos acontecimentos, volta a sua rotina de ida ao bosque em 

busca de mais uma folha. Dessa vez, descreve o sentimento de euforia que a tomava 

completamente.  
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No sábado, levantei mais cedo. O sol forcejava a névoa, o dia seria azul quando ele 

conseguisse rompê-la. [...] peguei o cesto e entrei no bosque. [...] Numa alegria 

desatinada fui colhendo as folhas, mordi goiabas verdes, atirei pedras nas árvores, 

espantando os passarinhos que cochichavam seus sonhos, me machucando de 

contente por entre a galharia. Corri até o córrego. Alcancei uma borboleta e 

prendendo-a pelas pontas das asas deixei-a na corola de uma flor, Te solto no meio 

do mel, gritei-lhe. O que vou receber em troca? Quando perdi o fôlego, tombei de 

costas nas ervas do chão. Fiquei rindo para o céu de névoa atrás da malha apertada 

dos ramos. Virei de bruços e esmigalhei nos dedos os cogumelos tão macios que 

minha boca começou a se encher d‘água (TELLES, 1999, p.124-125). 

 

As palavras agora passam a ser vistas como poesia, a linguagem do narrador é mais 

poética, envolvendo o leitor com as emoções do momento. A euforia a fazia atirar pedras, 

espantar passarinhos, pegar borboletas pelas asas e soltá-las no meio das flores; flores e 

borboletas remetem à Fita-Verde, mais duas simbologias do conto rosiano presentes nesta 

narrativa.  A liberdade de ousar e de ir mais adiante sem ter medo faz dessa protagonista o 

oposto da menina rosiana: esta se contentava em apenas ver; enquanto aquela se apossava do 

sentimento que a remetia a viver intensamente cada momento. 

  

De imediato consideramos a borboleta como um símbolo de ligeireza e de 

inconstância. [...] Graça a ligeireza, a borboleta é, no Japão, um emblema da 

mulher[...] as borboletas são espíritos viajantes; sua presença anuncia uma visita ou 

a morte de uma pessoa próxima (CHEVALIER, 1996, p. 138). 

 

A borboleta, de acordo com a simbologia que lhe é devida, apresenta, em Fita Verde, a 

morte de sua avó, além de representar a figura feminina. Enquanto a menina do conto de Rosa 

perde a avó, a perda ocorre quando ela chega atrasada ao encontro, a menina do conto de 

Telles recebe a visita da namorada do primo. Uma mulher que vinha para separar seu objeto 

de desejo, tais situações permitem a ambas lidarem com perdas, ainda que de formas 

diferentes.   

Poeticamente, a narrativa prossegue, dessa vez, penetra no terreno fértil das emoções e 

sensações sexuais, por isso o cogumelo é citado, já que sua aparência é bastante sugestiva em 

se tratando do que ela vê e faz com esse fruto. ―Virei de bruços e esmigalhei nos dedos os 

cogumelos tão macios que minha boca começou a se encher d‘água.‖ (TELLES, 1999, p.126). 

O erotismo se instala nesse momento na narrativa, pois os símbolos não precisam de tradução, 

a própria imagem do cogumelo ―pingando um líquido viscoso dos seus chapéus inchados‖ 

remete o leitor à visão de um pênis excitado. ―Fui avançando de rastros até o pequeno vale de 
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sombra debaixo da pedra. Ali era mais frio e maiores os cogumelos pingando um líquido 

viscoso dos seus chapéus inchados.‖ (TELLES, 1999, p.126). 

As imagens suscitadas nessas passagens envolvem poesia e erotismo, uma vez que 

ambas são portadoras de mensagens, ora usando metáforas, ora usando apenas a linguagem 

desnuda, sem arrodeio. A protagonista é descrita em momento de pura excitação sexual, é seu 

despertamento nessa área, até então não mencionada na narrativa de forma tão explícita. O 

amor pelo primo vem acompanhado pelo desejo de se entregar a ele, embora esse sentimento 

seja demonstrado pela mensagem escrita de forma metafórica e subliminar.  

 

A relação entre erotismo e poesia é tal que se pode dizer, sem afetação, que o 

primeiro é uma poética corporal e a segunda uma erótica verbal. Ambos são feitos 

de uma oposição complementar. A linguagem - som que emite sentido, traço 

material que denota ideias corpóreas – é capaz de dar nome ao mais fugaz e 

evanescente: a sensação; por sua vez, o erotismo não é mera sexualidade animal – é 

cerimônia, representação. O erotismo é sexualidade transfigurada: metáfora (PAZ, 

1994, p.12). 

  

A palavra escrita, nesse contexto, tem muitas sugestões a dar, porque transgride a 

essência da menina, não combina com a condição de ela ser menina. Porém a narrativa 

continua nos reservando surpresas e justificativas para o afloramento desse sentimento de 

mulher que conflui para um único motivo – a experiência do primeiro amor traria para ela a 

descoberta e o amadurecimento, talvez precoce, do sentimento de amar um homem.  

Nesse novo momento no bosque, em que ela se descobre e se revela, a protagonista 

brinca de Deus, uma vez que ela decide o que pode acontecer ou não, quem vive ou quem não 

vive. ―Salvei uma abelhinha das mandíbulas de uma aranha, permiti que a saúva-gigante 

arrebatasse a aranha e a levasse na cabeça como uma trouxa de roupa esperneando,‖ 

(TELLES, 1999, p. 126). A sequência de ações e aventuras dela prepara o leitor para uma 

grande descoberta, uma imagem bastante sugestiva - um besouro de lábio leporino – algo 

surpreendente que aparece   no meio daquela magia.  

 

[...] mas recuei quando apareceu o besouro de lábio leporino. Por um instante me vi 

refletida em seus olhos facetados. Fez meia-volta e se escondeu no fundo da fresta. 

Levantei a pedra: o besouro tinha desaparecido, mas no tufo raso vi uma folha que 

nunca encontrara antes, única. Solitária. Mas que folha era aquela? (TELLES, 1999, 

p. 126). 

 

Por entre os cogumelos, a menina se infiltra na densa ‗mata‘ e descobre um besouro de 

lábios fendais. Que imaginação autêntica para criar a imagem agora de uma vagina!  O 
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besouro se esconde e se transforma numa folha rara, a folha pela qual ela tanto procurava, 

uma folha jamais vista – ela tinha a aparência talvez do clitóris? Hímen?  A menina a 

encontrou ―no tufo raso‖, sugestão dos pelos pubianos? A narrativa prossegue descrevendo a 

folha encontrada  

 

Tinha a forma aguda de uma foice, o verde do dorso com pintas vermelhas 

irregulares como pingos de sangue. Uma pequena foice ensanguentada – foi no que 

se transformou o besouro? Escondi a folha no bolso, peça principal de um jogo 

confuso. Essa eu não juntaria às outras folhas, essa tinha que ficar comigo, segredo 

que não podia ser visto. Nem tocado (TELLES, 1999, p. 126). 

 

Os pingos de sangue seriam a primeira menstruação? É esse o momento de apreensão 

do rito da passagem, pois a menstruação é o sinal de que deixa de ser menina, mas essa 

mudança vem mesclada a sensações sexuais. São os primeiros sinais de erotismo apresentados 

sucintamente pelo narrador sem, entretanto, vulgarizar o momento. Primeiro ela levou seu 

coração, a folha de hera, agora guarda a folha rara e diferente retirada do tufo raso onde se 

escondeu o besouro de lábio leporino.   

O conto adquire uma conotação relevante que extrapola a rigidez do texto escrito, 

criando um discurso improvisado pelo leitor, já que cada pessoa, em particular, tem seu olhar 

específico sobre a palavra construída. Telles conta essa história como se estivesse preparando 

um cenário, um grande cenário teatral e, numa tentativa ímpar, encaminha o olhar, o trajeto do 

leitor de forma a criar uma palavra que é portadora de um sentido essencial – palavras estas 

que vão adquirindo uma imensurável relevância quando traduz um sentimento, uma sensação.  

Colocar o que é abstrato no papel, traduzir em escrita as emoções do eu é uma tarefa 

quase que sublime e etérea, porque, para cada leitor, há uma sensação, há um momento, há 

uma transferência e assimilação de significados. O despertar da sexualidade é aqui traduzido 

com maestria, desenvoltura e poesia; porque, no texto em questão, nada se configura como 

proibido ou indesejável. O erotismo é concebido como a realização da descoberta da 

sexualidade por parte da protagonista, uma vez que ela, ao mesmo tempo em que estranha as 

descobertas, consegue avançar também nessas, a fim de desbravar o mundo ou o momento até 

então desconhecido para ela, ou melhor, até então não despertado por ela. Sobre essa 

erotização no texto, Paz (1994) escreveu: 

 

A primeira coisa que diferencia o erotismo da sexualidade é a infinita variedade de 

formas em que se manifesta, em todas as épocas e em todas as terras. O erotismo é 

invenção, variação incessante; o sexo é sempre o mesmo. O protagonista do ato 
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erótico é o sexo ou, mais exatamente, os sexos. O plural é obrigatório porque, 

incluindo os chamados prazeres solitários, o desejo sexual inventa sempre um 

parceiro imaginário... ou muitos. Em todo encontro erótico há um personagem 

invisível e sempre ativo: a imaginação, o desejo. No ato erótico intervêm sempre 

dois ou mais, nunca um. Aqui aparece a primeira diferença entre sexualidade animal 

e o erotismo humano: neste, um ou mais participantes podem ser um ente 

imaginário. Só os homens e as mulheres copulam com íncubos e súcubos
23

 (PAZ, 

1994, p. 16). 

 

Diante do novo momento em que estava vivendo, a protagonista se sentia mais forte, 

uma vez que tinha algo poderoso nas mãos e seria aquilo que a faria mudar o percurso de sua 

história. ―Escondi a folha no bolso, peça principal de um jogo confuso. Essa eu não juntaria às 

outras folhas. Essa tinha que ficar comigo, segredo que não podia ser visto. Nem tocado.‖ 

(TELLES, 1999, p.126). O jogo confuso seria seus sentimentos aflorados? O que de fato 

sentia por ele? Tinha agora um trunfo, pois encontrara a folha especial pela qual tanto 

buscara, pela qual se arriscou muitas vezes, mas que podia decidir se lhe entregaria ou não, 

por isso era seu trunfo. Por outro lado, a folha simbolizava sua passagem; era agora mulher, 

não mais uma menina, poderia participar do jogo da sedução, teria algo pelo que ele se 

interessaria, mas não tinha a pretensão de entregar-lhe, pelo menos foi a decisão que tomou 

ainda quando estava no bosque sob o êxtase da descoberta.  

As intenções da menina eram outras. ―Tia Clotilde previa os destinos, mas eu podia 

modificá-los, assim, assim! E desfiz na sola do sapato o ninho de cupins que se armava 

debaixo da amendoeira.  Fui andando solene porque no bolso onde levara o amor levava agora 

a morte.‖  (TELLES, 1999, p. 126).  Ela tinha agora o poder de modificar os destinos, ou 

melhor, seu próprio destino e o dele, podia mudar a situação a que estava submetida. Mudar o 

destino implicava detê-lo, não poderia deixá-lo ir; pois, agora que sabia como o jogo de 

sedução funcionava, sua intenção era cumprir com o que havia prometido, nem que tivesse 

que lhe entregar sua virgindade, a folha rara.  

Firme e solene, como afirma a narrativa, ela caminha ao encontro do primo. Como das 

outras vezes, o cesto estava cheio de folhas, mas aquela que ele nunca havia visto, aquela 

especial, ela escondera no bolso. A folha era ―peça principal de um jogo confuso‖, jogo que a 

partir aquele momento ela começava a entender e jogar.  

Ao regressar do bosque, depara-se com uma cena nada agradável, a notícia de que a 

moça misteriosa finalmente havia chegado para levar o ―nosso botânico‖, conforme palavras 

                                                 
23

 Íncubos e Súcubos são respectivamente entidades masculinas que atacam mulheres e entidades femininas que 

atacam homens durante o sono, mantendo relações sexuais com suas vítimas drenando sua energia sexual. 
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da tia Marita. Pretendiam ir embora à tarde, ainda no mesmo dia, as informações eram 

despejadas uma a uma, enquanto a mente dela divagava.  

 
Tia Marita veio ao meu encontro, mais aflita e gaguejante do que de costume. Antes 

de falar já começou a rir: ‗Acho que vamos perder nosso botânico, sabe quem 

chegou? A amiga, a mesma moça que Clotilde viu na mão dele, lembra?  Os dois 

vão embora no trem da tarde, ela é linda como os amores, bem que Clotilde viu uma 

moça igualzinha, estou toda arrepiada, olha aí, me pergunto como a mana adivinha 

uma coisa dessas! (TELLES, 1999, p. 128). 

 

Definitivamente não era uma boa notícia, agora precisava ―ver com os próprios olhos‖ 

o que queria adiar ou negar. ―Deixei na escada os sapatos pesados de barro. Larguei o cesto. 

Tia Marita me enlaçou pela cintura enquanto se esforçava para lembrar o nome da recém-

chegada, um nome de flor, como era mesmo?‖ (TELLES, 1999, p. 128). Ainda com a mente 

em turbilhão, a menina mudou o ritual que fazia sempre ao regressar do bosque, por isso, 

dessa vez não foi correndo levar-lhe o cesto com as folhas. Precisava recompor-se, pois estava 

ofegante, sem oxigênio, eram muitas descobertas e desafios vindo de uma só vez, a mente 

trabalhando a mil diante da nova situação.  

A tia se preocupou com a cara branca da menina e nem de longe desconfiava do que se 

passava no interior dela, assim  deu-lhe uma desculpa qualquer. ―Respondi que voltara 

correndo, a boca estava seca e o coração fazia um tuntum tão alto, ela não estava ouvindo?‖ 

(TELLES, 1999, p. 128). Como iria explicar para a tia alegrinha que o que sentia era amor, 

paixão, medo, raiva, tudo porque iria perdê-lo? Mas ainda tinha um trunfo, podia mudar a 

situação, já que tinha em suas mãos a folha rara.  

 

[...] Fui me aproximando da janela. Através do vidro (poderoso como a lupa) vi os 

dois. Ela sentada com o álbum provisório de folhas no colo. Ele, de pé e um pouco 

atrás da cadeira, acariciando-lhe o pescoço, e seu olhar era o mesmo que tinha para 

as folhas escolhidas, e mesma leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva-

maça (TELLES, 1999, p. 128). 

 

Conseguiu visualizar a cena do casal de forma metódica e inevitável, viu a carícia que 

ele fazia à namorada, a forma como tocava o pescoço da moça com nome de flor, teve tempo 

de analisar o cabelo acobreado, a roupa e as atitudes da agora rival.  Mas foi descoberta antes 

que pudesse pensar mais, digerir a situação exposta e imposta a ela. ―[...] Quando me viu, veio 

até a varanda no seu andar calmo. Mas vacilou quando disse que esse era o nosso último 

cesto, por acaso não tinham me avisado? O chamado era urgente, teriam que voltar nessa 

tarde.‖ (TELLES, 1999, p. 128). 
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Até aquele momento não tinha aceitado que o perderia, mas agora era para valer, por 

isso lidar com aquela situação não parecia nada fácil. Ambos tinham se tornado amigos, 

talvez mais que isso; ele a via e conhecia seu coração como se fosse uma das folhas 

escolhidas e estudadas, era como se ela tivesse se tornado mais que familiar para ele. Diante 

da revelação de que teria que ir embora, tentou encerrar a conversa. ―Estendi-lhe o cesto, mas 

ao invés de segurar o cesto, segurou meu pulso: eu estava escondendo alguma coisa, não 

estava? O que estava escondendo, o quê?‖ (TELLES, 1999, p. 128). Certamente que ele a 

conhecia, por isso viu o segredo que estava com ela; assim, diante daquela pergunta, sabia que 

não podia se livrar tão facilmente do olhar dele.  

 

Tentei me livrar fugindo para os lados, aos arrancos, não estou escondendo nada, me 

larga! Ele me soltou mas continuou ali, de pé, sem tirar os olhos de mim. Encolhi 

quando me tocou no braço: ‗E o nosso trato de só dizer a verdade? Hem? Esqueceu 

nosso trato?‘ Perguntou baixinho (TELLES, 1999, p. 128). 

 

Percebe-se a dominação e controle do primo sobre a menina, por causa da forma como 

ela reage às interrogativas dele, encolhendo-se, indo para os lados. O momento da verdade de 

fato havia chegado. Ela precisava confessar-lhe que sim, que lhe escondia algo, algo muito 

íntimo, confuso, mas verdadeiro e intenso. Tinha desejo de lhe revelar que a peça faltante 

naquele jogo confuso estava dentro de seu bolso. Era o trunfo que guardara para segurá-lo ali 

junto a ela; não tinha premeditado nada, mas acontecera tudo de forma que ela mesma não 

tinha o controle.  Podia lhe dizer o que sentia, mas a prova desse sentimento estava realmente 

guardada e precisava ser revelada, por isso foi o que fez, lentamente, mas intencionalmente.  

 

Enfiei a mão no bolso e apertei a folha, intacta à umidade pegajosa da ponta aguda, 

onde concentrava as nódoas vermelhas. Ele esperava. Eu quis arrancar a toalha de 

crochê da mesinha, cobrir com ela a cabeça e fazer micagens, hi hi! Hu, hu‖ até vê-

lo rir pelos buracos da malha. Quis pular da escada e sair correndo em ziquizague 

até o córrego, me vi atirando a foice na água, que sumisse na correnteza! Fui 

levantando a cabeça. Ele continuava esperando, e então? (TELLES, 1999, p. 128). 

 

A umidade pegajosa da ponta aguda, de forma metafórica, reporta ao clitóris. Um 

processo de excitação ocorre; a excitação voltada para a sexualidade, e a excitação voltada 

para a expectativa de declarar seus sentimentos, portanto há muito o que imaginar e 

interpretar entre as linhas. A folha misteriosa, única, representava sua individualidade e 
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feminilidade, era a prova de que deixara de ser uma menina, pois seu corpo conhecia a 

excitação, o desejo e o ciúme. ―Encarei-o pela última vez, sem remorso, quer mesmo?  

Entreguei-lhe a folha.‖ (TELLES, p.128). Esse é o desfecho da narrativa, uma situação 

inconclusa, o leitor fica se perguntando: o que houve? 

 A menina entrega a folha e o conto acaba. Acaba? Não, há muito o que imaginar, 

então as perguntas surgem: Ela se declarou? Ele a quis? O primo correspondeu ao amor da 

menina? Sua figura ali no sítio veio para despertar esse sentimento precocemente? Por que um 

homem mais velho? É assim que se sente diante do desfecho da história. Um final que 

introduz um novo começo, desta vez por conta do leitor ―cúmplice‖ de um texto que não 

escreveu, mas que se viu envolvido na trama do escritor.  

Nesse conto, percebe-se a leveza da personagem, seu direito de ir e vir e construir-se 

mulher quantas vezes a vida lhe permitisse. Enquanto no conto Fita Verde no cabelo há tal 

qual os contos antigos, apenas a presença de dois caminhos, o conto Herbarium há a presença 

de vários caminhos, confirmando o leque de oportunidades possíveis às mulheres. 

―Aparecendo a ocasião, eu embrenhava por caminhos os mais imprevistos sem o menor 

cálculo de volta. Tudo ao acaso.‖ (TELLES, 1999, p.119). Essa oportunidade lhe permitiu 

viver experiência e construir sua personalidade através de acertos e erros.  

A escrita do conto converge para a libertação da mulher, seus desejos e descobertas 

não são vistos aqui como pecado, derrota ou indomável, por isso não é preciso se retratar, uma 

vez que tudo flui como o curso natural da natureza humana feminina.  

 

É preciso ressaltar o papel fundamental desempenhado pelos produtos culturais, em 

particular o romance, na cristalização da sociedade moderna. escrita e saber 

estiveram, em geral, ligados ao poder e funcionaram como forma de dominação ao 

descreverem modos de socialização, papéis sociais e até sentimentos esperados em 

determinadas situações (DEL, 2001, p.402). 

 

 A escrita feminina no texto Herbarium liberta a mulher das culpas evocadas no 

processo de descoberta da sexualidade. Nessa narrativa, ela toma suas próprias decisões, ainda 

que não tivesse idade suficiente para definir o certo e o errado. Embora a forma de a menina 

enxergar a vida, na situação a que está submetida, seja guiada pelo sentimento da paixão, o 

texto não lhe negou a autonomia, a subjetividade e o direito a erros e acertos. Não se percebe, 

ao longo da narrativa, a palavra castradora do discurso social das vozes de sua época; mas não 

se percebe de forma explícita, porque tias e mãe não sabem do sentimento da protagonista, ela 
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não compartilha o que sente. A omissão do que está acontecendo pode indiciar uma forma de 

se escapar dos sermões e represálias, como também uma forma de anunciar o direito de viver 

o que se sente sem necessariamente ter que se submeter a um julgamento ainda que da própria 

mãe.  

 Diante da riqueza observada nos dois contos estudados, nos quais a imagem da mulher 

é revelada de forma diferente em cada um, relata-se, no capítulo a seguir, o processo da 

experiência com os dois textos trabalhados em sala de aula.  Além de apresentar o 

embasamento teórico-metodológico que nortearam a prática em sala.   
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4 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: UMA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA 

COM  OS  CONTOS FITA-VERDE  NO CABELO, NOVA VELHA ESTÓRIA, E 

HERBARIUM   

 

  A intervenção pedagógica, entre outras coisas, é um processo no qual o educador 

busca novas situações educacionais que possam colaborar com o desenvolvimento cognitivo 

de seus alunos, visando a um avanço de aprendizagem em situações diversas. O presente 

trabalho, além de favorecer o pensar, foi elaborado de forma a levar o aluno a perceber como 

a interpretação textual pode ir além da superfície do texto e enveredar por abordagens mais 

profundas.  

Nas atividades propostas sobre a imagem da mulher, por exemplo, foram enfatizadas 

as linguagens - símbolos e figuras de linguagem - presentes nos contos, a fim de se 

observarem como eram   representativas e colaboraram para o aprofundamento do tema em 

questão. Os resultados dessa intervenção, bem como a receptividade   dos   alunos da EJA, 9º 

ano, de uma escola estadual localizada na zona norte de Natal, com os quais o trabalho foi 

possível, foram registrados a seguir.  

O letramento literário proposto por Rildo Cosson foi o norteador da proposta e, para 

referência e comentários de respostas, foram selecionados quatro alunos
24

, dois do sexo 

feminino e dois do sexo masculino, os quais estiverem presentes na maioria das aulas e 

puderam participar do processo metodológico desenvolvido. O critério da escolha se baseou 

pelo sexo, idade, participação e desenvolvimento cognitivo, conforme mostra a tabela a 

seguir. 

 

Aluno 

(a) 

idade sexo participação  desenvolvimento cognitivo em relação à leitura 

e interpretação textual
25

 

A 20 M 90% médio 

B 40 F 100% médio 

C 28 M 80% médio 

                                                 
24

 O nome dos alunos foi omitido por questões éticas. Eles serão identificados como alunos A, B, C e D, e as 

respostas podem ser conferidas nos anexos 02 a 19. 
25

 Considera-se médio o aluno que não ler com fluência, ora porque não conhece a palavra, ora porque não sabe 

pronunciar determinadas sílabas, ora porque não pratica a leitura costumeiramente. Quanto ao nível de 

interpretação, necessita de mediação para buscar no texto os implícitos ou informações que norteiam as 

justificativas.   



76 

 

 

 

D 45 F 100% médio 

4.1 LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

Nos dias atuais, nunca se falou tanto em direitos das pessoas, tanto os universais 

quanto os individuais. É bem verdade que uma vida digna exige no mínimo condições 

satisfatórias de sobrevivência, a constituição existe, portanto, para assegurar esses direitos e 

proporcionar a cada ser humano o acesso às mais diversas formas de dignidade humana. Ter o 

que comer e vestir, poder viver sob um teto, ter acesso à atendimento médico e jurídico, ser 

aceito e respeitado em sua diversidade são só alguns dos exemplos constituídos como válidos 

para o homem. Nesse universo de conquista, o crítico Antonio Candido cita a literatura como 

também uma necessidade primordial para o ser humano e consequentemente um direito ao 

qual ele deve ter acesso, por isso defende a literatura, em seu aspecto amplo, como algo que 

faz parte do viver humano, podendo se manifestar nas mais diversas formas artísticas.  

 

[...] Por isso, a luta pelos direitos humanos pressupõe a consideração de tais 

problemas, e chegando mais perto do tema, eu lembraria que bens incomprensíveis
26

 

não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que 

garantem a integridade espiritual. São incompreensíveis certamente a alimentação, a 

moradia, o vestuário,  a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da 

justiça pública, a resistência à opressão etc; e também o direito à crença, à opinião, 

ao lazer e, por que não, à arte e à literatura (CANDIDO, 1995, p. 173-174). 

 

O papel da literatura vai além da mera diversão, já que atua no subconsciente e traz 

significativas contribuições para a vida. A produção literária organiza o mundo de uma forma 

articulada, intencional, pois representa o próprio homem, revelando assim o seu primeiro 

nível humanizador. A aquiescência do leitor ao modo literário prova a boa disposição em 

aprender, refletir, observar o mundo e contribuir para melhoria do meio no qual vive, entre 

outras coisas. ―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.‖ (CANDIDO, 

1995, p. 180). 

O conhecimento que advém da leitura literária parece não fazer sentido em uma 

sociedade informatizada, a sociedade da era digital, na qual é possível, com um clique, 

                                                 
26

 O autor  cita o padre dominicano Louis-Joseph Lebret , fundador do movimento Economia e Humanis quando 

se refere a bens compressíveis e incompressíveis. Esse é alimento, moradia, roupa... aquelas roupas 

supérfulas, comésticos... 
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conhecer tanto sobre o outro, ainda que seja de forma sorrateira ou equivocada. O que se lê já 

vem com sua dose de ―formação‖, já que quem escreveu o fez pela sua ótica. Numa era tão 

prodigiosa, qual seria, então papel da literatura? No dizer de Compagnon (2009), literatura 

para quê?  

A literatura é importante, porque dialoga com o homem, já que representa ele próprio, 

levando-o a enxergar a si mesmo ou ao outro através das ações das personagens, seus dilemas 

e sonhos. O conhecimento não vem pronto, ele vem em forma de ficção, com as informações 

nas entrelinhas, passível de ser conhecido ou não, identificado e aceito pelo leitor ou mesmo 

rejeitado por ele.   ―A verdade é que as obras-primas do romance contemporâneo dizem muito 

mais sobre o homem e sobre a natureza do que graves obras de Filosofia, de História e de 

Crítica. Assegurava Zola.‖ (COMPAGNON, 2009, p. 31).  

A linguagem literária é a linguagem da alma, do inconsciente e consciente. Ela é capaz 

de revelar os mais obscuros sentimentos. Desnudando o homem, abre-lhe uma porta discreta, 

porque só ele a pode ver e fechar. O literato é capaz de, muitas vezes, revelar o que o ser 

humano mesmo ignorava. Talvez porque faltavam-lhe as palavras, ou porque causava-lhe 

incômodo, por isso estava esquecida em algum canto da memória. ―À medida que nos falam, 

aparecem-nos matizes de emoções que podiam estar representados em nós há muito tempo, 

mas que permaneciam invisíveis: assim como a imagem fotográfica que ainda não foi 

mergulhada no banho no qual irá ser revelada.‖ (COMPAGNON, 2009, p. 37).  

Esse reconhecimento acerca da literatura há muito perdeu espaços no meio escolar. 

Segundo Todorov (2009), o modo como é ensinado e visto o entendimento da literatura tem 

levado o estudante a ter uma visão equivocada do que ela representa. Geralmente é vista 

apenas como uma disciplina e, por conseguinte, o contato é feito através de críticas, análises 

já definidas, teoria ou história literária. Para esse crítico, o essencial é que o texto literário 

volte a ocupar o devido espaço que lhe é peculiar: promover reflexão e contribuir para a 

formação cidadã. Ler o texto por gosto, por afinidade, descobrir o texto pelo texto, antes de 

tudo é gostar do que lê, atribuir significado ao que lê.  A leitura dessa forma contribui para o 

crescimento do ser humano enquanto Ser. Sobre isso, Todorov (2009) escreveu que  

 

A literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras 

de concebê-lo e organizá-lo. (...) A literatura abre ao infinito essa 

possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece 

infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o 

mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo.  Longe de ser um 
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simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela 

permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano 

(TODOROV, 2009, p. 23-24). 

 

No âmbito escolar, trabalhar literatura e, consequentemente, a leitura são comuns as 

folhas xerografadas que visam checar, de forma direta e sem reflexão, se o aluno ―leu e 

compreendeu‖ o texto apresentado pelo professor. O texto literário deve ser trabalhado pela 

escola apresentando-se uma prática social definida, já que apresenta caráter humanizador. O 

problema é como fazer essa abordagem em sala, sem didatizar o texto, ou seja, de forma 

exclusiva do processo de escolarização, arrancando dele seu papel fundamental que é o de 

encantar e contribuir com a construção de um leitor mais reflexivo e crítico. ―O conhecimento 

da literatura não é um fim em si, mas uma das vias régias que conduzem à realização pessoal 

de cada um‖ (TODOROV, 2009, p. 33). 

Segundo Cosson (2014a), a literatura, em situação de ensino, deve ser vista como uma 

experiência e não como um conteúdo a ser avaliado. Partindo dessa ideia, é óbvia a 

necessidade de compartilhar o que se vivencia no estudo literário, daí porque ensinar literatura 

deve ir muito além de avaliações escritas, a fim de averiguar se um aluno leu ou não tal obra 

ou tal texto. Esse aluno precisa se tornar um leitor e para isso ele deve compreender, através 

de diversas estratégias, como a literatura é representação de seu próprio mundo e do mundo 

do outro, por isso passível de ser compartilhada.   

 

A leitura do aluno deve ser discutida, questionada e analisada, devendo apresentar 

coerência com o texto e a experiência de leitura da turma. Só assim poderá 

aprofundar os sentidos que se construí para aquela obra e fortalecer o processo de 

letramento literário individual e de toda a turma (COSSON, 2014a, p.113). 

  

A escola é uma forte mediadora nesse processo de ensino e estudos literários. Ela não 

deve perder o papel que lhe é peculiar. Entretanto, deve conceber o texto literário como ele o 

é. Embora a forma como é ensinado atualmente nada mais seja que o reflexo do que é 

ensinado nas universidades. O professor é mero canal de informações que ele mesmo recebeu 

na sua formação.  

 

[...] 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, 

2014a, p. 23). 
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Portanto, desenvolver o letramento literário é oportunizar ao aluno o acesso aos 

diversos textos, aos diversos modos de ler, compreender e conhecer. Embora entenda-se que 

―Saber ler, apropriar-se da escrita, não torna uma pessoa mais inteligente ou mais humana, 

não lhe concede virtudes ou qualidades, mas lhe dá acesso a uma ferramenta poderosa para 

construir, negociar e interpretar a vida e o mundo em que vive.‖ (COSSON, 2014b, p. 33). 

Muitos alunos aprenderam a decodificar o texto, mas não conseguem abstrair dele o 

significado presente em cada um.  

Cabe à escola, cabe, sobretudo ao professor, enquanto leitor e mediador de leitura, 

encontrar meios que favoreçam o conhecimento do texto literário em sua essência e 

oportunizar ao educando formas de se relacionar com a literatura. A educação escolar deve 

promover o resgate de valores e autoconhecimento através dessa ferramenta ímpar. O 

conhecimento literário não deve ser um mundo paralelo e quase proibido para a maioria dos 

alunos, mas umas das várias portas que o aguardam para ensinar-lhe o valor da vida, da 

convivência e reflexão.   

 Cosson (2014a) elaborou sugestões ricas para o trabalho da literatura em sala de aula, 

criando a sequência didática com o propósito de trabalhar os mais diversos textos dessa 

ordem. A seguir estão as informações que devem compor uma sequência, conforme apontadas 

por esse teórico da literatura.  

 

4.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

Sequência didática, como o próprio nome já diz, é uma sequência de atividades 

planejadas com intuito de promover a educação eficaz dos alunos na abordagem de um 

determinado conteúdo, com objetivos educacionais bem definidos. Para que aconteça uma 

determinada sequência, são necessários alguns passos devidamente organizados e 

sistematizados, a fim de que o objetivo seja alcançado.  

Rildo Cosson, em seu livro Letramento literário, apresenta-nos dois tipos de sequência 

didática que podem subsidiar o trabalho do professor quanto ao ensino do texto literário. São 

elas: a sequência básica e a sequência expandida. Na primeira, tem-se quatro passos, a saber: 

motivação, momento da preparação do aluno para que ele conheça alguns aspectos 

relacionados ao texto e prepare-se para esse universo que será apresentado. Isso pode 
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acontecer através de uma dinâmica, de uma discussão acerca de um tema tratado na história, 

entre outras ideias. O segundo passo é a   introdução, nessa etapa, apresenta-se o texto a ser 

lido
27

, fala-se do autor, pode-se ler um ou dois comentários de outros leitores acerca da obra, 

etc. É importante que o professor não se estenda muito nesse momento. O terceiro passo é a 

leitura. Ela pode ocorrer de diversas formas, a depender da obra que se está lendo. Um livro, 

por exemplo, vai levar alguns dias, já um conto pode ser lido em sala. No caso do livro, é 

necessária a aferição da leitura e discussões frequentes de algumas partes da história para que 

o professor consiga acompanhar melhor se a leitura tem sido feita de forma sistematizada e, 

ao mesmo tempo, manter o interesse do aluno. O último passo é a interpretação, essa se dá 

em dois momentos, um interior e outro exterior. O momento interior compreende a 

decifração, é chamado de ―encontro do leitor com a obra‖ e não deve, de forma alguma, ser 

substituído por algum tipo de intermediação como resumo do livro, filmes, minisséries. Já o 

momento exterior é a ―materialização da interpretação como ato de construção de sentido em 

uma determinada comunidade‖ (Cosson, 2014a, p. 66). A externalização da leitura envolve 

um registro que vai variar de acordo com o tipo de texto, a idade do aluno e a série escolar, 

entre outros aspectos. Pode ser desde uma resenha, a uma dramatização, colagem, 

continuação da história, etc.  

A sequência básica geralmente é sugerida para as séries iniciais e finais do ensino 

fundamental. Por se tratar de passos mais objetivos, facilita o entendimento do texto, 

principalmente o professor está usando a metodologia pela primeira vez. Isso não o impede, 

entretanto, de fazer as adequações necessárias.  

Quanto à  sequência expandida, vários segmentos são constituídos, ela não só  inclui 

a sequência básica, mas traz  a interpretação feita em dois momentos – o primeiro 

momento é a compreensão global do texto, incluindo alguns aspectos formais, por exemplo, o 

título, a imagem que o aluno constrói acerca da obra, suas impressões sobre o tema abordado;  

e o segundo momento   é o aprofundamento de um dos aspectos do texto que seja  mais 

pertinente para os propósitos do professor, segundo Cosson (2014a, p. 93-94),  ―seria uma 

viagem guiada ao mundo do texto, ela pode ser centrada sobre uma personagem, um tema, um 

traço estilístico...‖  

                                                 
27

 Se for uma cópia da obra, é importante que seja apresentada a obra fisicamente, o livro original.  
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A segunda interpretação deve ser trabalhada junto à contextualização, essa é tão 

importante quanto aquela, pois ―é uma maneira de ir mais longe na leitura do texto, uma 

forma de ampliar o horizonte de leitura de modo consciente e consistente com os objetivos do 

letramento literário escolar.‖   

Segundo o autor, o número de contextos a serem explorados na leitura de uma obra é 

teoricamente ilimitado. Sempre é possível acrescentar ou ampliar um contexto já dado. Na sua 

obra, Cosson (2014a) apresenta sete contextualizações: teórica, histórica, estilística, poética, 

crítica, presentificadora e temática. a) A contextualização teórica procura tornar explícitas as 

ideias que sustentam ou estão encenadas na obra. Não se trata, porém, de fazer história das 

ideias a partir do texto literário, mas sim de verificar como em certas obras determinados 

conceitos são fundamentais. b) A contextualização histórica abre a obra para a época que ela 

encena ou o período de sua publicação. A história não deve ser vista como mera sucessão de 

eventos. Essa contextualização visa relacionar o texto com a sociedade que o gerou ou com a 

qual ele se propõe a abordar internamente. c) A contextualização estilística está centrada nos 

estilos de época ou períodos literários, mas precisa ir além da identificação de traços ou 

características dos movimentos em recortes textuais. Ela deve analisar o diálogo entre a obra e 

o período, mostrando como um alimenta o outro. d) A contextualização poética responde 

pela estruturação ou composição da obra. Não se deve reduzir esse contexto a uma lista de 

figuras ou categorizar personagens, espaço, narrador, etc. Essa análise é necessária, mas o que 

se busca é a economia da obra, como ela está estruturada, quais os princípios de sua 

organização. É a leitura da obra de dentro para fora, do modo como foi constituída em termos 

de sua tessitura verbal. e) A contextualização crítica trata da recepção do texto literário. Ela 

pode se ocupar da crítica em suas diversas vertentes ou da história da edição da obra. Pode-se 

dizer que se constitui da análise de outras leituras e comentário acerca da obra em questão. 

Exemplos: nota de jornal, orelha do livro, apresentação do livro, comunidades online... f) A 

contextualização presentificadora ou simplesmente presentificação busca a correspondência 

da obra com o presente da leitura. Trata-se, por assim dizer, de uma atualização. O aluno é 

convidado a encontrar no seu mundo social elementos de identidade com a obra lida, 

mostrando assim a atualidade do texto. g) A contextualização temática é a abordagem mais 

familiar e que faz parte naturalmente do saber do leitor. É preciso, entretanto, não se limitar a 

somente questões básicas, mas buscar rigor na sua execução, aconselha esse teórico. Ter 
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cuidado também para não focar somente no tema e desprezar a obra, pois não teria em foco o 

letramento literário.  

A segunda interpretação deve sempre culminar com um registro final que evidencie 

o aprofundamento da leitura. O registro ajuda o professor a perceber o quanto o estudo da 

obra atingiu os objetivos e em que é preciso melhorar, talvez retomar alguns pontos não 

esclarecidos. Para isso, as ideias são várias e necessita de criatividade, a fim de não voltar à 

velha prática de registro por registro.  

A última parte da sequência expandida é a fase de expansão da sequência, em que se 

deixa o trabalho de leitura centrada na obra e investe-se nas relações textuais. Seriam os 

processos de intertextualidade, explorando os diálogos possíveis com outras obras, tanto as 

que a precedem quanto as que lhe são posteriores. 

As sequências sugeridas pelo autor têm como objetivo ir além da simples leitura do 

texto literário, elas buscam um aprofundamento na qualidade do letramento literário. Esse 

aprofundamento pode ocorrer de acordo com a elaboração artística do texto. Quanto mais 

elaborado ele for, maior o rendimento da leitura estética e mais efetivo também, já que o leitor 

redobrará sua atenção ao texto, culminando com uma leitura mais profunda e consciente, 

trazendo um papel formativo, dada à multiplicidade das formas e pluralidade dos temas 

encontrados nos textos literários. ―Na escola, a leitura literária tem a função de nos ajudar a 

ler melhor, não apenas porque possibilita a criação do hábito da leitura [...] mas sim [...] 

porque nos oferece [...] os instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência 

o mundo feito linguagem.‖ (COSSON, 2014a, p. 30). 

Para a experiência vivenciada em sala, foi selecionada a sequência didática expandida, 

com adaptações, a fim de adequá-la à realidade da turma da EJA, 4 ciclo, o equivalente ao 

nono ano do ensino fundamental. A sequência visa a um estudo mais aprofundado sobre como 

a mulher é representada na obra Fita Verde no Cabelo, nova velha história e Herbarium, de 

Guimarães Rosa e Lygia Fagundes Teles, respectivamente.  

Conforme já indicado acima, a sequência expandida abrange a sequência básica – motivação, 

introdução, leitura e interpretação – porém propõe dois momentos para a interpretação e 

um momento de expansão do tema, constituindo-se essa a última fase da proposta. O primeiro 

momento da interpretação é a informação global da obra, na qual o aluno apresenta suas 

primeiras impressões sobre o tema a ser abordado.  O segundo momento é de aprofundamento 

do tema, no caso, a imagem da mulher, requerendo um trabalho em conjunto com uma das 
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contextualizações sugeridas pelo autor. No caso da proposta em questão, optamos pela 

contextualização presentificadora, na qual buscou-se trazer para os dias atuais o tema da 

mulher, como ela é representada no texto e como é vista nos dias atuais.  O processo dessa 

sequência encontra-se registrado a seguir. 

 

4.3 RELATO DE EXPERIÊNCIA INTERVENTIVA COM OS CONTOS FITA-VERDE NO 

CABELO, NOVA VELHA HISTÓRIA, E HERBARIUM 

 

 O presente relato teve como tema a representação da mulher em Fita-Verde no Cabelo, 

nova velha estória, e Herbarium. Os dois contos, como é próprio da linguagem literária e do 

gênero em questão, apresentam uma linguagem rica em simbologia e valores que se 

mesclavam ao discurso do narrador de cada texto. Esses recursos empregados foram 

explorados, a fim de que os alunos pudessem compreender como os textos realçavam a 

imagem da mulher.  

 A motivação foi feita em dois passos, o primeiro passo envolvia algumas imagens de 

mulher retiradas da internet, essas fotos foram manuseadas pelos alunos e compartilhadas 

entre eles as impressões que tiveram sobre cada figura feminina ali exposta.  Foi possível 

perceber que eram mulheres de épocas diversas, algumas atuais e outras mais antigas, de 

algumas décadas atrás.  

Fizemos uma retrospectiva sobre como era o comportamento das mulheres em épocas 

mais antigas e as mudanças ocorridas ao longo das décadas. As informações dadas pelos 

alunos foram colocadas no quadro, a fim de que não se perdessem e eles percebessem o 

registro de suas ideias. Alguns desses registros foram: a) as mulheres eram direcionadas 

apenas para o casamento. b) não tinham muita liberdade. c) seu papel estava voltado para a 

criação dos filhos e como agradar ao marido. d) o sonho delas era se casar. e) geralmente não 

trabalhavam fora.  

O segundo passo da motivação foi através da leitura do conto A corça-mulher, de 

Marina Colasanti, anexo 01. A leitura foi feita em voz alta, com acompanhamento dos alunos. 

A abordagem do conto seguiu o viés da postura da corça-mulher ante o desejo do príncipe em 

fazê-la sua esposa, tornando-a uma mulher completa no sentido físico, pois era metade mulher 

e metade corça. As perguntas foram direcionadas a uma interpretação mais aprofundada 

dessas atitudes, comparando-as aos dias atuais. Discutimos como a corça-mulher foi firme em 
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seus interesses, não se deixando levar pela proposta do príncipe. Ela almejava a preservação 

de sua identidade. Caso ficasse no palácio e aceitasse a mudança feita pelo feiticeiro, ela 

estaria abrindo mão do que era. O casal do conto não pôde discutir a relação, ―porque ela 

falava a língua da floresta e ele a língua do palácio‖, dificultando assim o diálogo tão 

imprescindível num relacionamento.   

 

Então o príncipe botou a flecha no arco, retesou a corda, atirou bem na pata direita. 

E quando a corça-mulher dobrou os joelhos tentando arrancar a flecha, ele correu e a 

segurou, chamando homens e cães. Levaram a corça para o castelo. Veio o médico, 

trataram do ferimento. Puseram a corça num quarto de porta trancada. Todos os dias 

o príncipe ia visitá-la. Só ele tinha a chave. E cada vez se apaixonava mais. Mas a 

corça-mulher só falava a língua da floresta e o príncipe só sabia ouvir a língua do 

palácio. Então ficaram horas se olhando calados, com tanta coisa para dizer. Ele 

queria dizer que a amava tanto, que queria casar com ela e tê-la para sempre no 

castelo, que a cobriria de roupas e joias, que chamaria o melhor feiticeiro do reino 

para fazê-la virar toda mulher. Ela queria dizer que o amava tanto, que queria casar 

com ele e levá-lo para a floresta, que lhe ensinaria a gostar dos pássaros e das flores 

e que pediria à Rainha das Corças para dar-lhe quatro patas ágeis e um belo pelo 

castanho (COLASANTI, 1999. p. 35-40).  

 

Os alunos citaram casos que conheciam de relacionamentos os quais não deram certo, 

por divergência de opinião, falta de respeito ao espaço do outro, egoísmo, entre outros. Com 

base nos relatos, mostrei a eles como a literatura compactua com as atividades humanas, pois 

ela cumpre esse papel de falar sobre o nosso cotidiano. Em muitos textos que lemos, 

encontramos informações ou opiniões sobre determinado viver de grupos sociais. Conforme o 

conto lido, percebe-se que a autora construiu a imagem de uma mulher independente, que não 

queria abrir mão de seu mundo, da forma como vivia, para seguir o príncipe. Embora 

encontrar um ―príncipe‖ seja o desejo da maioria das mulheres.  

O conto em si traz uma quebra de expectativa, porque, na situação em questão, espera-

se que a mulher fique feliz com a transformação imposta pelo príncipe e que ela troque sua 

vida de liberdade na floresta pelos prazeres palacianos, festas, joias, roupas e viagens. Esse 

tipo de atitude, em querer vidas luxuosas e palacianas, parece ser o ideal de vida de muitas 

mulheres e talvez o entendimento dos homens em relação a muitas delas, por isso a quebra de 

expectativa. Esse tipo de raciocínio foi compactuado pelos alunos, embora algumas alunas 

discordassem em parte, alegando que seria mais um perfil de uma mulher interesseira. Outros 

alunos acreditavam que viver da forma sugerida pelo príncipe poderia indicar conforto e 

realização. 
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 A discussão sobre a história, então, foi positiva e houve uma participação quase que 

geral de todos. Os alunos comentaram que não sabiam existir tantas informações num único 

conto. Diante disso, o interesse pela leitura da narrativa em questão abriu caminho para o 

segundo momento da sequência que seria a introdução da obra Fita Verde no Cabelo, nova 

velha estória, de Guimarães Rosa.  

 A introdução do conto deu-se com a apresentação do livro e do título da história. Os 

alunos manusearam o volume e falaram da expectativa do que seria contado em uma história 

cujo nome era Fita Verde no Cabelo, nova velha estória. A princípio não estavam 

conseguindo identificar o tema da narrativa. Alguém disse que poderia ser a história de 

alguém com um laço de fita verde no cabelo. Perguntei que entendimento poderíamos abstrair 

da expressão ―nova velha estória‖, eles entenderam que seria algo que já tinha ocorrido e que 

seria contado novamente; assim, diante da resposta, foi sugerido que ficassem atentos ao 

texto, porque depois discutiríamos esse aspecto.  

O terceiro passo da sequência didática foi a leitura em voz alta do conto. Os alunos 

receberam uma cópia do texto e acompanharam-na silenciosamente. Na parte do diálogo, 

houve a participação da turma, com a professora fazendo a fala da avó e os alunos da menina. 

No final da história, antes da conclusão, houve uma pausa e foi questionado sobre o que eles 

esperavam do final. Alguns quiseram ligar o desfecho da narrativa de Fita Verde à história de 

Chapeuzinho Vermelho.  

Continuamos a narrativa trazendo seu desfecho, porém foi percebido que o final do 

conto trouxe surpresas e também confusão para eles. Alguns perguntaram o que tinha 

acontecido, outros haviam entendido que a avó morrera, mas não esperavam tal desfecho; 

dessa forma, a história foi retomada para que eles a entendessem melhor. Esclarecido o que de 

fato ocorrera no final, antes de discutir o enredo, foi feita uma análise estrutural da obra, 

identificando-se, oralmente, os personagens, espaço, tema do conto, reações, bem como a 

semelhança com a história de Chapeuzinho Vermelho.  

No quarto passo da sequência didática – a interpretação – a princípio, foram 

perguntas e respostas oralmente, acerca de alguns aspectos do enredo, como:  a) qual a missão 

da menina, b) o que ela levava para a avó, c) se o trajeto feito por ela teria sido uma boa 

escolha, d) o que acontecera no caminho, e) se  a demora da protagonista  havia contribuído  

para a morte da avó, f) se a fita da menina era real  ou imaginária. Em alguns momentos, 

diante das dúvidas, alguns   trechos da obra eram relidos para que os alunos respondessem as 
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perguntas de forma mais segura. As respostas dadas foram, em sua maioria, satisfatórias e 

maduras, demonstrando boa interação com a obra.  

A resposta dada, entretanto, para a pergunta: ―se tivesse que definir a personagem em 

uma palavra, qual seria a mais adequada? Amorosa – medrosa – inteligente?‖ trouxe surpresa, 

já que alguns deles entenderam ser Fita-Verde corajosa. Uma aluna   disse que a atitude dela 

em ir pela floresta, mesmo tendo medo do Lobo, mostrava que ela tinha coragem.  

Houve quem concordasse e discordasse da ideia de a protagonista ser corajosa, pois 

eles entendiam que ser corajoso implicava ausência de medo. Discutimos, então, que a 

coragem existe, quando se é capaz de enfrentar o medo, uma coisa nasce em consequência da 

outra, diante desse aspecto, a maioria passou a aceitar que ela era, de fato, corajosa. Com base 

na discussão sobre a personagem, foi perceptível que a compreensão havia sido satisfatória.  

Dessa forma, passamos para a atividade escrita, anexos 02 a 04. 

A tarefa tinha como objetivo observar se os alunos haviam compreendido o enredo em 

seus aspectos pontuais, como ações de personagens, conflito, clímax, espaço, tempo, atitudes, 

vocabulário... As respostas foram transcritas a seguir:  

 

Atividade nº 01 

QUESTÃO 01 

1. Marque V para verdadeiro e F para falso quanto às informações apresentadas a seguir sobre 

o conto lido.  

Segundo o texto é correto afirmar que Fita-verde: 

a. (  F  )  Morava na floresta e não costumava obedecer à mãe. 

b. (  V  )  Tinha uma fita verde inventada na cabeça.  

c. (  V  )  morava numa aldeia, onde havia velhos que velhavam. 

d. (  V  )  levava para a casa da avó um pote com doce em calda e um cesto vazio.   

e. (  F  )  Fita-Verde encontrou um lobo na floresta, mas os lenhadores conseguiu 

exterminá-lo antes que fizesse mal a menina.  

 

As respostas, em todos os anexos, foram de conformidade com o enredo, como 

verifica-se nas atividades enumeradas nos anexos de 02 a 04. Essa questão visava identificar 

se as principais informações em relação ao texto como um todo, foram bem assimiladas.  

- QUESTÃO 02 – a, b,c. 
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2. Responda conforme o texto às seguintes perguntas: 

a) O que Fita-Verde foi fazer na casa da avó
28

? 

Aluno A  –   …………………………………………
29

 

Aluno B – ― Foi eleva un pote doce em calda para sua avó‖. 

Aluno C – ― Saiu para leva um poter com doce de calda e um sesto vazio para diga 

franboesas‖. 

Aluno D – ― foi leva em o pote um calda e e o cesto estava vazio‖. 

 

b) O que você entende sobre a expressão ― tudo era uma vez‖.  

         Fita - Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez. 

Aluno A – …………………………………. 

Aluno B – ― ela era uma meninha sonhadora que tudo era um lindo sonho‖. 

Aluno C – ― porque ela vivia no mundo da fantasia‖. 

Aluno D – ―Fita-Verde tinha muitos pensameto e vivia imaginando muitas goisas‖. 

 

c) Por qual motivo Fita-Verde sentia tanto medo? Era necessário esse medo? Por 

quê? 

Aluno A – …………………………………………. 

Aluno B – ― Porque ela nunca tinha andado na ‗fosta‘ (floresta) - e estava    

                       com medo do lobo que não tava ali‖. 

Aluno C – ―Pelo lobo -   por que o lobo tinha cirdo (sido) eliminado pelo os  

                     Lenhadores‖. 

Aluno D – ― Não porque o bosque não existia lobo.‖ 

A compreensão deles quanto ao item ―a‖ é que a protagonista levaria um pote com 

doce, que havia um cesto vazio e apenas um citou a questão das framboesas.  

A questão 2b, exigia-se uma maior abstração na resposta, por esse motivo a maioria 

deixou a questão em branco, sendo necessária a   retomada dela na aula seguinte, em que se 

explicou o significado da expressão ― tudo era uma vez‖. Esse tipo de questão foi colocada na 

                                                 
28

 As respostas foram transcritas da mesma forma que os alunos escreveram, mantendo-se a particularidade dos 

aspectos gramaticais de cada um.  
29

 Espaço em branco indica que o aluno não fez a atividade ou deixou a questão em branco. 

  



88 

 

 

 

atividade com o intuito de chamar a atenção dele para a característica fantasiosa de Fita-

Verde, a fim de endossar melhor alguns aspectos da personagem em discussões mais adiante. 

Em relação a 2c, a maioria das respostas dada a essa questão ficou meio confusa, haja 

vista que eram três informações numa única vez, fazendo com que muitos alunos não fossem 

claros em seus registros sobre os aspectos solicitados. Houve falha minha ao elaborar a 

pergunta, uma vez que, sabendo da dificuldade deles na escrita das respostas e entendimento 

das perguntas, alguma informação ficaria de fora. Porém, no geral, percebe-se que a 

compreensão quanto à origem do medo de Fita-Verde foi compreendida por eles, já que ela 

havia confessado isso na narrativa, no momento em que se depara com a morte da avó.  

- QUESTÃO 03 

3. O que você acha que as palavras abaixo significam no contexto em que estão empregadas? 

Velhavam:  

Encurtoso:  

Agagado:  

 Aluno A – …………………………………………………….. 

 Aluno B – respectivamente – ―fica venho (velho)/ fica curto/ fica Roça (rouco)‖. 

 Aluno C – respectivamente – ― Que ficam verlho (velho)/ E o caminho mais  

                               curto/ não respondeu o terceiro item‖.  

Aluno D – respectivamente – ― Pessoas que nascia e vivam e morria no mesmo lugar/  

caminho curto/ fraca e rouca‖.  

  

Embora surgissem muitas dúvidas com relação a essas expressões, as respostas dadas, 

em sua maioria, condiziam com o texto. À medida que perguntavam o que significava cada 

palavra, eu devolvia a pergunta, enfatizando os adjetivos e eles conseguiam compreender o 

significado. As informações vinham aos poucos, cada um contribuía com o seu entendimento, 

o que resultou no acerto da questão.  

QUESTÃO 04  

4. Ao chegar à aldeia onde a avó morava, Fita-Verde deparou-se com uma cena nada 

agradável. Indique qual figura representa bem essa imagem que ela viu e justifique sua 

resposta com passagens do texto.  
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Aluno A –  ……………………………………………………… 

Aluno B – ― Avó estava na cama rebuçada e só‖. 

Aluno C  – ― E a primeira imagem que ela esta deitada na cama muito doenti‖. 

Aluno D – ― Fita-Verde viu a cena   Ela se deparou com a sua vovozinha deita- 

                   da Numa came muito doente‖. 

 

Embora as justificativas fossem variadas, os alunos não deixaram de apontar a figura 

de número um como a cena encontrada por Fita-Verde logo que chegou à casa da vovó.  

Como se vê, a imagem da velhinha doente parece ter ficado marcada na mente deles, uma vez 

que o final triste impactou a maioria, pois achavam que a vovó e a netinha teriam um final 

feliz como ocorreu com Chapeuzinho Vermelho. As imagens ajudam a organizar a 

compreensão do leitor, à medida que lê qualquer história ou ouve relatos. Ao trazer desenhos 

para essa interpretação, a intenção era fazê-los refletir acerca dessas imagens que permeiam a 

mente na hora da leitura. No desenho de Fita-Verde, por exemplo,  a fita vem flutuando sobre 

a cabeça da menina, e esse detalhe os alunos não perceberam, foi preciso chamar a atenção 

para esse  aspecto, questionando-se por qual motivo o desenhista optou por essa forma de 

indicar a fita, mas ninguém conseguiu  compreender a ideia repassada pelo desenhista. 

Concluímos, então, que, por ser algo imaginado, a forma como ela vem desenhada indica algo 

abstrato, flutuando apenas na mente dela.  

QUESTÃO 05 

5. Indique qual parte da história as imagens melhor retratam. Escreva um trecho que se 

aplique a esse momento. 
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Aluno A –  …………………………………………………………….. 

Aluno B – ― 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‖. 

Aluno C – ― Aqui nessa imagen ela esta saindo da sua aldei para entrega um sesto 

                  franboesa e uma pote de doce‖. 

Aluno D – ―Fita-Verde partil, sobre o bosque com o cesto vazio Ela ia 

                   pra casa da vovó‖. 

 

 

Aluno A – ………………………………………….. 

Aluno B – ― E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo e não o 

outro encurtoso‖. 

Aluno C – ―Aqui nessa imagem mostra dois caminhos um mais curto e outro mais lomgo para 

i pra casa da vovo‖. 

Aluno D –  ………………………………………………………... 
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Nessas questões 4 e 5, em que os alunos deveriam comprovar com fragmentos do 

texto, foi necessário apontar os parágrafos para que esses pudessem identificar os fragmentos, 

ainda assim, alguns transcreveram incompletos ou explicaram o significado do desenho.  

Nessa atividade do anexo 02 a 04, os docentes, em sua maioria, obtiveram nota entre 

7,0 e 10,0. Os alunos participantes dessa atividade estiveram presentes em todos os momentos 

da primeira parte da análise do conto. Os que haviam faltado, um número bem reduzido, 

fizeram a tarefa com um colega, a fim de compreenderem melhor o que havia sido discutido.  

 Como a sequência didática abrangia o estudo de dois contos, novos passos foram 

aplicados para a apresentação do segundo conto Herbarium, de Lygia Fagundes Telles, 

seguindo o princípio da sequência, motivação, introdução, leitura e interpretação. O 

primeiro passo – a motivação – foi feito com o vídeo ―Sonho impossível
30

‖? Para isso, foi 

preciso levar meu computador e duas caixinhas de som. Embora a tela fosse pequena, todos 

assistirem ao vídeo. Discutimos, em seguida, se nos dias atuais ainda existiam mulheres como 

a protagonista do vídeo, pois ela lavava, passava, servia o marido e os filhos, acordava à noite 

para cuidar do bebê, trabalhava fora, saía em um ônibus lotado com os filhos, deixava-os na 

escola, deixava o bebê com a avó, trabalhava na fábrica o dia todo. 

No retorno, passava no supermercado, pegava os filhos, novamente subia em um 

ônibus lotado, ao chegar em casa ia para a cozinha, organizava o jantar, lavava louça, roupa, 

quando todos estavam dormindo, já exausta ia deitar para ser a primeira a acordar e, no dia 

seguinte, começava toda a rotina novamente. A filha ajudava em alguns serviços domésticos, 

enquanto o pai e o garoto descansavam e esperavam que as mulheres os servissem. O vídeo é 

muito contundente nas ações das mulheres e dos homens, revelando um círculo vicioso.  

 Diante do filme visto, os alunos esboçaram reações diversas, alguns riram, afirmando 

que aquilo não acontece mais, ―não existem mulheres assim mais‖, falaram alguns deles, 

enquanto outros disseram que existiam sim. Um dos alunos, um senhor de cerca de 50 anos, 

afirmou que a própria mulher dele parecia com a protagonista da história. E que ela era assim 

                                                 
30

 O endereço consta na biografia. O vídeo mostra a condição da mulher que trabalha fora e em casa, 

acumulando jornada dupla.  Ela tem dois filhos, uma menina e um menino, ambos são criados nos mesmos 

passos dos pais, a menina ajuda no serviço de casa e o menino usufrui de liberdade para apenas comer, 

estudar e ter lazer. A mulher é vista com uma sobrecarga de trabalho muito grande, enquanto o homem 

apenas trabalha fora.  No final, o homem e a mulher têm um sonho no qual ambos partilham das atividades 

cotidianas. Ele ajuda nos serviços domésticos. 
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por opção, ―ela que faz questão, gosta de servir, arrumar tudo, é a última a deitar-se‖, 

concluiu.  

 Discutimos sobre como a mulher conseguiu muitas conquistas nas últimas décadas, 

algumas boas e outras nem tanto, porque a conquista do mercado de trabalho acabou por 

trazer jornada dupla; já que, além do trabalho fora, muitas delas continuam trabalhando em 

casa e, muitas vezes, sem o auxílio do marido e dos filhos. Questionamos se a mulher, de uma 

forma geral, poderia mudar esse destino comum à maioria delas, muitos alunos afirmaram que 

era possível sim, bastava que elas buscassem essa mudança.  

Nessa fase, a história e fotografias da escritora Lygia Fagundes Telles foram 

apresentadas aos alunos, chamando-se a atenção da turma para a forma como essa mulher 

enfrentou os preconceitos numa época em que a figura feminina não tinha muita liberdade.  

Para isso, realizamos a leitura da biografia de Lygia, além de alguns comentários da própria 

autora em alguns relatos coletados na internet.   

 Diante disso, iniciamos a segunda parte da sequência, a introdução, apresentando o 

livro Pomba enamorada ou uma história de amor e outros contos escolhidos. No livro, há 

uma coletânea de 12 contos, sendo Herbarium, um deles. Foi explicado o que significava o 

título do conto e que, tal como Fita-Verde, a narrativa trazia a história de uma menina que 

morava num sítio com a mãe e duas tias. Perguntamos o que eles esperavam de um conto 

escrito por Lygia Fagundes Telles, se eles achavam que as personagens seriam submissas, 

sonhadoras, ou mulheres independentes, buscando realizar seus sonhos? Alguns alunos mais 

participativos disseram que, provavelmente, seriam mulheres independentes, porque a 

escritora parecia mais atualizada, com a ―cabeça diferente‖. Alguns alunos ficaram calados e 

outros disseram que não sabiam o que esperar, porque dependeria da história, referindo-se ao 

enredo em si.  

 Os nomes das personagens do conto, então, foram transcritos no quadro e  o papel de 

cada um, para que os alunos se situassem, uma vez que o texto era longo, com discurso direto 

e indireto livre, flashbacks no início, meio e fim. Assim, passamos para a terceira fase da 

sequência – a leitura do conto Herbarium, anexo 05. A princípio a intenção era  ler parte do 

conto para que eles continuassem em casa; porém, diante da dificuldade que apresentaram em 

compreender os flashbacks,  lemos o texto  na íntegra em sala junto, sendo explicada cada  

mudança de sequência. Mesmo assim, observamos que a leitura não tinha sido muito bem 

compreendida, necessitando, portanto, de uma nova leitura, com pausas e comentários.  
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Após a retomada do texto, partimos para a compreensão geral do enredo, através da 

oralidade. Foram direcionadas algumas perguntas, dentre as quais, a) se tinham percebido que 

no conto os personagens não tinham nome, b) se sabiam o motivo de alguns contos não 

trazerem os nomes das personagens, porém os alunos não faziam a menor ideia dessa 

modalidade. Explicamos, então, que isso acontece quando o autor quer universalizar os 

personagens, ou seja, quando se deseja que o leitor se identifique com a obra, com os 

personagens ou atitudes deles.   

Continuamos as perguntas, associando o nome de Fita-Verde ao texto, bem como o 

nome de personagens de outros contos às suas respectivas características como: Chapeuzinho 

Vermelho, Branca de Neve, o Pequeno Polegar, entre outros. Dessa feita, passamos a falar de 

algumas atitudes da personagem, questionando por exemplo, se seria normal uma menina já 

mocinha se apaixonar pela única figura masculina que estava ali no sítio, no caso, um primo 

mais velho e experiente. Alguns alunos, principalmente os mais velhos, não compactuaram 

muito bem com a ideia, ―já que o homem tinha bem mais idade que a menina‖, alegaram eles.  

A atitude da protagonista do conto Herbarium foi analisada, ponderando-se, por 

exemplo, que talvez ela sentisse uma carência afetiva de um homem, pois vivia apenas com 

mulheres, sua mãe e duas tias. A figura de um homem talvez, inconscientemente, trouxesse a 

lembrança do pai, visto pela psicologia como o primeiro amor de uma menina. Alguns 

concordaram que essa atitude de se apaixonar por alguém mais velho, diante da situação 

exposta, poderia ocorrer mesmo. 

Ainda sobre a atitude da personagem, analisamos se tivessem que caracterizar a 

personagem em uma palavra, qual seria o adjetivo mais adequado -  medrosa – inteligente – 

observadora? Vários alunos concordaram que ela era inteligente, observadora, outros 

acrescentaram que também parecia ser bem resolvida, pois sabia o que queria, por causa da 

forma como lutou pelo amor que sentia.  

 Embora a interpretação, a princípio fosse oralizada, optamos   por escrever no quadro 

algumas respostas relacionadas aos aspectos dialógicos do conto, como por exemplo, pedi que 

identificassem os mesmos elementos, ou até parecidos, existentes entres os contos Fita-Verde 

no Cabelo e Herbarium. A maior parte dos alunos identificou os seguintes elementos: a) uma 

menina, cada uma com uma missão   b) ambas tiveram contato com um bosque/floresta c) as 

duas meninas gostavam de mentir    d) as duas meninas tinham um cesto quando adentraram 

na floresta.   
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 Diante da pergunta sobre em que a personagem do conto Herbarium era diferente de 

Fita-Verde, eles acharam que ela parecia mais resolvida, mais esperta e corajosa e parecia não 

se intimidar diante das coisas. Foi chamada a atenção da turma para o fato de que a menina 

parecia gozar de uma maior liberdade na missão que recebera, pois podia adentrar muitas 

vezes no bosque na intenção de cumprir a missão dada pelo primo botânico.  

A quarta parte da sequência, a interpretação escrita -  anexos 06 a 08, foi aplicada 

com o objetivo de avaliar a leitura e compreensão do texto, embora já direcionadas na 

interpretação oral. Essa interpretação oral era necessária por causa do público em questão, 

conforme relatado acerca do perfil deles, muitos têm dificuldades de leitura e escrita.  

As notas atribuídas a essa tarefa variaram entre 3,0 e 10,0. Haja vista terem ocorridas 

muitas faltas, levando os faltosos a ficarem de fora das aulas nas quais trabalhamos a 

motivação e introdução. Foi possível perceber que aqueles presentes a todas as aulas tiveram 

um melhor desempenho, pois muitos dos que faltaram, a despeito das intermediações na hora 

da atividade, sentiram dificuldades na compreensão   por causa da extensão do conto, os 

flashbacks, o tempo psicológico, o discurso indireto livre, discurso direto e as próprias 

limitações em leitura e interpretação textual.  

A atividade, como feito com Fita Verde no Cabelo, visava à investigação da 

compreensão sobre os aspectos pontuais do texto, como ações de personagens, enredo, 

espaço, tempo, atitudes, vocabulário... As respostas foram transcritas, em parte, logo a seguir, 

na análise da segunda atividade feita com eles.  

Atividade nº 02 

QUESTÃO 01 

1. De acordo com a leitura feita do conto Herbarium, escreva F para falso e V para verdadeiro 

em relação às afirmações logo a seguir. 

a. (  V ) A história se passa em um sítio e em um bosque.  

b. ( F ) Havia uma menina que recebera a ordem da mãe para ir visitar a vovó que 

morava depois do bosque.  

c. ( V ) O primo botânico estava hospedado na casa da menina e estava com problemas 

de saúde. Ele estava passando um tempo lá, para tentar se curar de uma doença 

misteriosa, a qual o texto não diz.  

d. ( F ) A menina costumava ir ao bosque várias vezes durante a semana. Ela buscava 

frutas e flores para trazer para o primo botânico. 
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e. ( V) A história apresenta o momento em que a menina se transforma em mulher, a 

partir do momento em que descobre o amor, mesmo sendo um amor impossível.  

As respostas a essa questão revelaram bom desempenho por parte da maioria da turma, 

pois conseguiu identificar as afirmações falsas ou verdadeiras. Mesmo com afirmações 

parecidas com o conto ―Fita Verde no Cabelo‖, os alunos demonstraram segurança nas 

informações dadas.  

QUESTÃO 02 

2. Reescreva os parágrafos a seguir, colocando-os na ordem cronológica, de acordo com o 

conto.  

a. Herbarium, ensinou-me logo no primeiro dia em que chegou ao sítio. Fiquei 

repetindo a palavra, herbarium. Herbarium. Disse ainda que gostar de botânica era 

gostar de latim, quase todo o reino vegetal tinha denominação latina. Eu detestava 

latim mas fui correndo desencavar a gramática cor de tijolo escondida na última 

prateleira da estante, decorei a frase que achei mais fácil e na primeira oportunidade 

apontei para a formiga saúva subindo na parede: formica bestiola est. Ele ficou me 

olhando. A formiga é um inseto, apressei-me em traduzir. Então ele riu a risada mais 

gostosa de toda a temporada. Fiquei rindo também, confundida mas contente: ao 

menos achava alguma graça em mim. 

b. Um vago primo botânico convalescendo de uma vaga doença. Que doença era essa 

que o fazia cambalear, esverdeado e úmido quando subia rapidamente a escada ou 

quando andava mais tempo pela casa? 

c. Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque, tremendo inteira 

de paixão quando descobria alguma folha rara. Era medrosa mas arriscava pés e mãos 

por entre espinhos, formigueiros e buracos de bichos (tatu? cobra?) procurando a folha 

mais difícil, aquela que ele examinaria demoradamente: a escolhida ia para o álbum de 

capa preta. Mais tarde, faria parte do herbário, tinha em casa um herbário com quase 

duas mil espécies de plantas. "Você já viu um herbário" - ele quis saber. 

Aluno A  – C – A – B 

Aluno B –  C – A – B ... não completou o restante. 

Aluno C –   ……………………………………………. 

Aluno D – C – A – B   
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Essa questão não foi bem compreendida por boa parte da turma, pois eles não sabiam 

o significado da expressão ordem cronológica, além de que não conseguiam identificar na 

narrativa o encadeamento dos fatos. Para que ela fosse feita, foi necessário apresentar um 

resumo do texto de cada item – a, b e c – auxiliando-os na resposta. As questões que 

implicavam busca no texto acrescentavam maiores dificuldades para eles. Após a intervenção, 

conforme podem ser vistas as respostas, eles acertaram a sequência cronológica.  

Esse tipo de questão é importante para que o aluno possa reler o texto e observar 

melhor as ações dos personagens. No caso de Herbarium, devido ao flashback, o nível de 

abstração era maior, exigindo deles maior atenção.  

- QUESTÃO 03 

3. Quais personagens abaixo não fazem parte do conto? 

a. (      ) o primo botânico b. (     )  uma bruxa    

c. (     ) passarinho falante     d. (      ) duas tias    

e. (      )  uma menina  f. (     ) a mãe  

Aluno A – ―uma bruxa/ passarinho falante‖ 

Aluno B – ―passarinho falante‖ 

Aluno C –   …………………………………….. 

Aluno D – ―uma bruxa/passarinho falante‖. (o aluno marcou na atividade os personagens que 

faziam parte e deixou em branco os que não faziam parte da história.)  

 

Quanto a essa questão, foi possível verificar, entre a maioria dos alunos envolvidos no 

processo, que a bruxa e o passarinho falante não faziam parte do grupo de personagens do 

conto. Ainda assim, três alunos chegaram a não marcar a bruxa, porque havia menção a uma 

das tias da personagem como ―meio bruxa‖, causando confusão na compreensão. Para eles, o 

fato de essa tia saber ler a mão das pessoas, adivinhar coisas que iriam acontecer, eram provas 

suficientes para vê-la como uma bruxa. O raciocínio lógico deles foi perfeitamente aceitável, 

se levarmos em consideração o diálogo existente nos contos. A imagem dessa tia ―meio 

bruxa‖ não deixa de dialogar de forma indireta com personagens do conto de fadas.  

- QUESTÃO 04 

4. Releia o parágrafo abaixo e responda ao que se pede.  

Fui me aproximando da janela. Através do vidro (poderoso como a lupa) vi os dois. Ela 

sentada com o álbum provisório de folhas no colo. Ele, de pé e um pouco atrás da cadeira, 
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acariciando-lhe o pescoço e seu olhar era o mesmo que tinha para as folhas escolhidas, a 

mesma leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva-maçã. O vestido não era verde, mas 

os cabelos soltos tinham o reflexo de cobre que transparecera na mão. Quando me viu, veio 

até a varanda no seu andar calmo. Mas vacilou quando disse que esse era nosso último cesto, 

por acaso não tinham me avisado? O chamado era urgente, teriam que voltar nessa tarde. 

Sentia perder tão devotada ajudadora, mas um dia, quem sabe?... Precisaria perguntar à tia 

Clotilde em que linha do destino aconteciam os reencontros. 

a. Quem era a moça que estava sendo acariciada pelo primo botânico? 

Aluno A – ―Uma amiga que tinha vindo buscar ele‖. 

Aluno B – ― A amiga, a mesma moça que Clotilde viu na mão dele‖. 

Aluno C – ………………………………………………. 

Aluno D – ―  Provavelmente era a namorada dele‖ 

b. O que a menina parece ter sentido ao ver essa cena? Justifique sua resposta.  

Aluno A – ― Sentiu um perto no coração que nunca tinha sentido, ao saber que 

                    ele ia enbora‖. 

Aluno B – ―Ela ficou triste porque tava perdendo seu amor para outra pessoa‖. 

Aluno C – …………………………………………………………. 

Aluno D – ― [...] Ela sentil muito cíume e raiva‖. 

c. A que cesto o primo se refere? Por que ele disse ser aquele o último? 

Aluno A – ―Ao sesto que ela segurava, é seria o ultimo porque ele ia embora‖. 

Aluno B – ―[...] porque ele ia embora.‖ 

Aluno C –  ………………………………………………………….. 

Aluno D – ― O cesto que tava na mão dela por que ele disse que ía  enbroa‖. 

  

Com relação a essa questão, percebemos que muitos alunos conseguiram compreender 

as perguntas e darem respostas que as justificavam. Observamos que nas respostas acima, 

alguém mencionou o detalhe visto pela tia ―meio bruxa‖ de que alguém viria buscar o tio 

botânico.  

 

QUESTÃO 05  

5. Explique quem eram os seguintes personagens e o que o texto fala a respeito deles.  

a. Marita  
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b. Clotilde 

Respectivamente, 

Aluno A  – ― A tia boba que vivia sorindo./ A tia feitiseira que previa o futuro‖. 

Aluno B – ―tia marita que era alegrinha e gostava de se pintar respondeu rindo falava 

rindo, que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres./ tia Clotilde embutia, 

reticente, deu aquela sua resposta que sevia a qualquer tipo de pergunta‖. 

Aluno C – …………………………………………. 

Aluno D – ― Tia Marita era alegrinha e gostava de ser pinta, Respondeu res- 

                    pondeu rindo e Falava Rindo./ Tia Clotilde, embutida, Reticente 

                    deu aquela resposta que servia a qualquer, e previa o futuro‖. 

QUESTÃO 06 

 

6. Por que  a menina ia ao bosque todos os dias? Ela achou o que procurava? 

Aluno A – ― Ela ia buscar folhas para coleção dele, e ela achou oque procurava‖. 

Aluno B – ― Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque tremendo inteiro 

de paixão quando descobria alguma folha rara. Sim. ela ia procura folha  para a coleção de seu 

primo‖. 

 Aluno C –  ……………………………………………………... 

 Aluno D – ― Ela ía procura uma folha e ela achou que estava procura‖. 

 

QUESTÃO 07 

 

7. Você acha que, pelo fato de o primo ser o único homem naquele sítio, contribuiu para a 

menina se apaixonar por ele, mesmo sendo ele bem mais velho? 

Aluno A – ― Acho que sim porque ele era o unico homem que avia no sítio‖.  

Aluno B – ―Ela gostou do primo e si apaxonou e pra ele ai dade não inporta que ele seja mais 

velho ou não‖. 

 Aluno C – ……………………………………………………………………. 

Aluno D – ― Sim porque so tinha ele no sitio se tivesse outro homem ela teria si  

                    apaixonado‖. 

QUESTÃO 08 
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8. Quais atitudes da menina demonstram que ela realmente estava interessada no primo? Cite 

pelo menos duas.  

Anexo 22 – ― Ela parou de roer as unhas  e de menti quer disse (quer dizer)  menti menos‖.     

Aluno B – ―Deixei de roer unhas e deixei de mentir. Que descera todas as barras das saias 

para esconder minhas pernas finas, cheias de marcas de mosquitos.‖ 

Aluno C –   ……………………………………... 

Aluno D – ― parou de roer as unha e deixe de mentir.‖ 

 

 Nas questões de 5 a 8, as respostas corresponderam ao esperado, já que a maioria 

identificou partes importantes que justificaram as perguntas. A interpretação exigia buscas no 

texto e retomadas referentes a algumas ações, entretanto vários deles não conseguiram buscar 

no texto as informações necessárias. A dificuldade desses era sanada quando apontávamos os 

parágrafos nos quais conseguiriam esclarecer as dúvidas.  

 

Conforme é orientado pela sequência expandida, seguimos para a outra parte da 

sequência que é a segunda interpretação (COSSON, 2014b, p. 125). Esse foi o momento em 

que    trabalhamos os aspectos mais elaborados dos dois contos, observando recursos como as 

imagens, figuras de linguagem, símbolos, aspectos importantes na condução de um conto. 

Para isso, foi necessário utilizar algumas estratégias a seguir informadas, dada à dificuldade 

de leitura e assimilação comuns à clientela.  Nessa etapa, a participação foi motivada pelas 

informações implícitas no texto, as quais, à medida que as explorávamos, muitos 

demonstravam-se surpresos.  

Para iniciar os estudos desses aspectos, foram colocadas no quadro fotos de elementos 

que lembravam os dois contos, como por exemplo:   cesto, uma fita verde, folhas de vários 

formatos, cogumelos, bosque e lobo
31

. Foi pedido que eles identificassem em quais contos os 

elementos expostos apareciam, observando o que eram comuns aos dois.  Muitos alunos 

interagiram, dando respostas como a) a fita verde aparece no conto Fita verde, b) o cesto 

aparece, nos dois contos, c) a folha de hera no conto Herbarium d) o lobo no conto Fita Verde 

no Cabelo, entre outros.  

                                                 
31

 As mesmas imagens sugeridas na atividade dos anexos 10 a 13, questão 06. 
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Explicamos que determinados textos se utilizam de variados recursos, entre eles a 

simbologia, a qual favorece a economia do espaço de que o autor dispõe, ampliando as 

significações. O símbolo evita que o texto fique muito extenso e, consequentemente, 

cansativo, algo que não deve acontecer, em se tratando do gênero conto. Esse recurso 

geralmente tem significado específico e é importante analisá-lo, levando-se em conta que tudo 

quanto se tem registrado no texto não está nele por acaso.  

A reação de surpresa diante dos recursos encontrados nos dois contos causou, em 

alguns momentos, risos e comentários diversos, principalmente em relação ao significado 

possível do lobo, dos cogumelos e da folha rara mencionada no final do conto Herbarium. 

Dessa forma, foi possível fazê-los entender que a simbologia e as figuras de linguagem eram 

necessárias para o enriquecimento do texto e que nem sempre são vistas numa primeira 

leitura. Durante a realização dessa tarefa, constatamos que o interesse aumentava à medida 

que retomávamos a leitura de algumas partes dos contos, dessa vez com a ideia esclarecida 

acerca dos símbolos em evidência. 

Com isso, foram retomadas as imagens expostas, informando-se o papel de cada 

símbolo nos contos Herbarium e Fita Verde no Cabelo. No caso dos cestos, por exemplo, 

exploramos o significado do conteúdo deles, sendo que, em Fita-Verde, o interesse era colher 

framboesas, fruto que lembra um coração e é vermelho, evocando a paixão. Em Herbarium, o 

objetivo era colher folhas diversas e, nessa busca, a protagonista encontra a folha de hera, que 

tem formato de coração, bem como uma outra com formato de uma foice, adjetivada pela 

menina de ―folha rara‖.  A última folha colhida, essa que ela chama de rara, é dada ao primo 

no final do conto. As folhas significam a busca pela felicidade, enquanto as framboesas 

lembram casamento, amor e relacionamentos.  

As discussões relacionadas à simbologia trouxeram um interesse maior por parte da 

maioria da turma, já que era algo muito novo para eles.  Um aluno externou que iria levar o 

conto para que a mãe dele o lesse, ―pois era muito interessante‖, afirmou. A parte do conto 

Herbarium a qual fala dos cogumelos e do besouro de lábios leporino trouxe espanto e 

incredulidade a princípio; mas, quando retomei a leitura do fragmento, as dúvidas se 

dissiparam e houve maior entendimento.  

A sexualidade da personagem principal do conto Herbarium foi devidamente 

identificada na forma como ela tratou com os cogumelos e o besouro de lábios leporinos; 

saindo, portanto, dessa experiência, a folha incomum e rara dada ao primo botânico no final 
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do conto. Constatamos que essa simbologia poderia ser a entrega da virgindade da 

protagonista ao botânico, embora o conto permita várias leituras, algo comum nos textos de 

cunho literário que permite a construção de vários sentidos e o estabelecimento de relações. 

Discutimos, a partir daí, o final da história, se ele aceitara ou não a oferta da sua ajudante mais 

dedicada.   

Aceitar que a menina de Herbarium entregou-se ao primo bem mais velho causou 

estranhamento e indagações por parte de alguns alunos, dada à ideia social sobre 

relacionamentos com menores de idade. Tais indagações foram instigadas; mas, no final, foi 

explicado a eles como a linguagem literária é portadora, muitas vezes, de subversões. O 

intuito dessa linguagem é promover desconforto ao leitor, a fim de leva-lo a várias 

experiências, principalmente no campo das convenções e limites sociais.  

Com base nas discussões encetadas até então, entregamos a atividade de número 03, 

anexos 09 a 12.  As notas alcançadas variaram entre   4,0 e 10,00, porque os alunos que 

tiraram notas abaixo de 6,0 não participaram da discussão inicial. Eles demonstraram 

dificuldades principalmente nas questões de 1 a 5, as quais trabalhavam a interpretação das 

figuras de linguagem. A seguir estão as questões propostas nessa atividade e algumas 

respostas.  

 

Atividade de nº 03 

 

Questão 01 

Você agora vai reler alguns trechos do conto Herbarium. Vamos procurar entender o 

significado das expressões em negrito.  

1. Eu mentia sempre, com ou sem motivo. Mentia principalmente à tia Marita que era bastante 

tonta. Menos à minha mãe porque tinha medo de Deus e menos ainda à tia Clotilde que era 

meio feiticeira e sabia ver o avesso das pessoas. 

Aluno A- ―Por que ela conseguia ver oque se passava por dentro tipo oque se  

                    passava na mente das pessoas, ou oque avia acontecido‖. 

Aluno B – ―Ela via o oltro lado das pessoas e pudia imagina o que ia acontece‖. 

Aluno C – ― Mesmo quer ela mintici sua mae ia saber da verdade‖. 

Aluno D – ― Ela tia Clotilde via a parte negativa via a mentira e positiva‖. 
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2. Assim a mentira, folha cadente que podia parecer tão brilhante, mas de vida breve. Quando 

o mentiroso olhasse para trás, veria no final de tudo uma árvore nua. Seca. Mas os 

verdadeiros, esses teriam uma árvore farfalhante, cheia de passarinhos - e abriu as mãos 

para imitar o bater das folhas e asas. 

Aluno A – ―Porque quando as pessoas que mentia ia ver que tudo oque viveu  

                    era uma grande mentira, quanto ao verdadeiro ia ver tudo oque fez 

                    e falou torna-se verdade.‖ 

Aluno B – ― A metiria não seria uma coisa boa porque ela ia sida (se dá)‖. 

                     mal mais a verdade seria uma arvore cheia de folhas é frutu‖. 

Aluno C – ― Porque a mentira não é uma coisa boa É um dia a verdade um dia vem atona.‖. 

Aluno D – ―Porque ela tinha que falar a vedade e não menti porque a mitira tem pena cuta (a 

mentira tem perna curta)‖. 

 

3. Fechei a boca em brasa agora que os tocos das unhas (já crescidas) eram tentação e punição 

maior. Podia dizer-lhe que justamente por me achar assim apagada é que precisava de 

me cobrir de mentira como se cobre com um manto fulgurante. Dizer-lhe que diante 

dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se 

demorar em mim como se demorava agora na verbena - será que não percebia essa coisa tão 

simples? 

Aluno A – ―Ela tinha que mentir para que tivesse a atenção dele somente pra 

                    ela‖. 

Aluno B - ―E uma pessoa brilho e queria tira um sorriso dele e ela precisava 

                    de memti pra lhi chama mais atemção‖. 

Aluno C - ―É porque ela se fantasiava como uma pessoa que ela não era realmente ela mentia 

para si senti uma pessoa atrativa‖. 

Aluno D - ― ela não tinha que metí. Agente não deve merti pra chama atemção das outras 

pessoas‖. 

4. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas 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. 

Aluno A – ― Com velhos e velhas que velhavam, meninas e meninos que  

                     nasciam e cresciam e mulheres e homens que espera que disse que  
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                     todos viviam no seu tempo certo‖. 

Aluno B – ― Homem e mulher e criança que nasciam e crescia e velhava e  

                   depois todos ele morria‖. 

Aluno C – ―  Por quer a quelas pessoas que viviam na aldeia vivian por mais tempo‖. 

Aluno D –  ― Tinha gente que vivi crícia e ate se reprediu ( reproduz) e morri‖.  

 

5. 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. 

Aluno A – ―Ela quis seguir o caminho mas logo porque ela mesma quis tormar 

                     suas próprias escolhas‖. 

Aluno B – ―Ela mesmo escolheu esse caminho porque esse caminho não traze  

                     coisa boa pra ela‖. 

Aluno C - Ela preferiu toma o caminho mais longo e perigozo do que o mais perto e rrápido‖. 

Aluno D - ― Por que ela escolheu o seu próprio caminho. tem coisa que a gente abrinde 

(aprende) como nossos herro (erros)‖. 

  

De acordo com as respostas dadas a essas questões, é possível perceber que os alunos 

mostraram ter compreendido bem algumas figuras de linguagem, já que identificaram 

elementos importantes   na interpretação. A compreensão foi possível após nossa discussão 

sobre os termos empregados pelo narrador, sem necessariamente ter que nomear as figuras 

empregadas.  

Essa atividade apresentou bem o viés da intervenção do professor, uma vez que, 

alguns alunos chegaram a obter zero na atividade, porque não participaram das discussões, 

inviabilizando assim a compreensão geral. Trabalhar aspectos implícitos no texto ajuda a 

formar um leitor mais conscientes e atento às entrelinhas. Dessa forma os discentes têm a 

oportunidade de perceber quão ricos são os textos literários.  

Passemos adiante para análise da questão 06 dessa mesma atividade. 

 

6.  A simbologia é algo muito recorrente nos dois contos. O autor utiliza-se de um símbolo 

para fazer   uma comparação. Algo que é similar. Sendo que existe um significado que vai 

além do que está escrito no texto, não é algo visível. Observe as figuras abaixo e escreva o 
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trecho dos dois contos que fala sobre essas imagens. Depois discutiremos sobre o significado 

de cada uma delas.  

 

 

Aluno A – ― uma pequena foice ensanguentada foi que se transformou o   

                    besouro quando a folha no bolso 

Aluno B – ― Quando lhe entreguei a folha de hera com formato de coração [...]‖. 

Aluno C – ―Quando lhe entreguei a folha de hera com formato de coração‖. 

Aluno D – ― Quando lhe entreguei a folha de hera com formato de coração [...]‖. 

 

 

Aluno A – ― Aquela saiu de la com uma fita verde enventada no cabelo‖. 

Aluno B – ―Aquela um dia saia de lá com uma fita inventada no cabelo‖. 

Aluno C –  ………………………………………… 

Aluno D –  ― Fita verde partiu sobre logo, ela a de lá com uma fita inve no cabelo[...]. 
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Aluno A – ― Virei de brucos e esmagalhei nos dedos os cogumelos tão macios 

                    que minha boca começou a se encher de agua‖. 

Aluno B –  ― Virei de bruços e esmigalhei nos dedos os cogumelos tão macios que minha 

boca começou a se encher dágua [...]‖. 

Aluno C – ―Ali era mais frio e maiores os cogumelos pingando um liquido viscoso.‖ 

Aluno D – ―os cogumelos pingando um liquido viscoso dos seus chapeus inchados [...]‖. 

 

 

Aluno A – ―Dai que indo no atravessar do bosque não tinha lobo nenhum‖.       

―Todas as manhan eu pegava o cesto e mim embreava no bosque‖.     

Aluno B  – ―Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque     tremendo 

inteira de paixão‖. ― Dai, que indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadore‖. 

Aluno C - ―Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque     tremendo 

inteira de paixão‖. 

Aluno D - ―Fita-Verde com o cesto vazio. Ela ia busca framboesasDaí que indo atravessa o 

bosque.‖  ― Eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque ‖. 
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Aluno A – ― mas o lobo, nenhum desconhecido nem peludo pois o lenhadores  

                    por lá lenhavam tinha exterminado o lobo‖. 

Aluno B – Dai, que indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá linhavam 

mas o lobo nenhum, desconhecido, nem peludo‖. 

Aluno C –  …………………………………………………. 

Aluno D – ― Fita-verde ão atravessar o bosque viu so os lenhadores que por la não existia 

lobo‖. 

 

Essa questão 06 da atividade se limitava a reproduzir os trechos nos quais apareceriam 

as imagens registradas acima. A intenção era  rever essas passagens, discutindo oralmente o 

que elas simbolizavam,  mas não foi feito registro da interpretação oral, embora tenhamos 

avançado bem nos conceitos. A simbologia foi relatada apenas com o intuito de enriquecer a 

interpretação e mostrar para o aluno o quanto há para aprender e abstrair dos contos lidos no 

dia a dia.  

A interpretação dos textos passou, como exposto nas atividades, por várias etapas. 

Saímos da superfície textual em busca de caminhos mais profundos, procurando compreender 

não só as informações do texto, mas seu discurso e intenções. A esse nível de atividade, 

Cosson 2014a chama de ―a segunda interpretação‖, na qual fica evidenciado o 

aprofundamento da leitura.   

Partimos dessa feita para a atividade número 04, anexos 13 a 16. As respostas às 

questões foram elaboradas de forma coletiva, com a primeira escrita no quadro e posterior 

escrita na folha. A intenção era dimensionar o entendimento das leituras feitas com aplicação 

em situações reais, levando o aluno a compreender como a literatura fala de todos nós, pois o 

artista se expressa ao humano, com o coração humano e com o entendimento humano.  
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As respostas reproduzidas a seguir, retiradas da atividade número 04, devem ser vistas 

como a resposta de todos, por ter sido uma resposta coletiva, foi reproduzida apenas uma 

resposta para cada questão. 

Atividade nº 04 

Questão 01 

Você percebeu que um conto tem sempre uma informação a mais que não está contida 

nas linhas escritas. Necessitamos de um estudo que aprofunde esses conhecimentos não 

obtidos numa primeira leitura. De acordo com as nossas discussões, procure responder ao que 

se pede a seguir:  

 

1. Que tipo de pessoa é representada, através da menina, no conto Fita-Verde no Cabelo? 

– ― Representa pessoas que têm muitas ilusões, fantasiam demais e são sonhadoras‖. 

2. Que tipo de pessoa é representada, através da menina, no conto Herbarium? 

 – ― Pessoas apaixonadas, cheias de sonhos, aventureiras, auda- ciosas, pessoas que 

lutam pelo que querem‖.                         

3. Como o lobo é representado no conto Herbarium? Ele foi importante para o 

crescimento da menina? Justifique sua resposta.  

― O lobo é representado pelo primo botânico. Ele foi importante para o crescimento 

dela. Pois, com a chegada dele, aprendeu a se cuidar mais, se sentiu mais mulher, 

parou de mentir, procurando ser mais sincera e realista‖. 

4. Você acha que existem ainda meninas como a retratada no conto Fita-Verde no 

Cabelo? Por quê? 

―Acreditamos sim que há muitas meninas sonhadoras, que imaginam um príncipe para 

suas vidas. Existem pessoas que não se interessam muito pela vida (missão) e elas 

acabam ‗quebrando a cara‘, embora isso possa fortalecer  uma pessoa‖. 

5. Como os dois contos dialogam? Ou seja, o que há em comum entre eles? 

― Duas meninas, cada uma com uma missão, o lobo, a floresta, a família mãe e avó, 

tias e primo, o cesto, as duas mentiam,  tinham fantasias e eram sonhadoras‖. 

 

As respostas transcritas acima demonstram que as informações acerca dos dois 

contos foram bem assimiladas, uma vez que nossos alunos são pessoas com grande 

dificuldades de leitura e escrita, mas que conseguiram interagir nas discussões. A 
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intenção era chegar a esse nível de discussão com elementos suficientes para que eles 

pudessem perceber a riqueza dos dois textos.  

Muitos alunos presentes nessa penúltima aula confessaram ter gostado bastante das 

leituras feitas e de como esses textos eram ricos e traziam boas lições. Diante disso, foi 

explicado   que encontramos, nos diversos textos, inclusive literários, variados discursos e 

ideologias, até uma história de ficção tem uma ideologia presente, alguém quer nos convencer 

ou nos fazer refletir sobre algo.  Tudo quanto ouvimos ou lemos não é desprovido, portanto, 

de opiniões
32

. Conforme Brait (2014a), 

 

O ponto de vista, o lugar valorativo e a situação são sempre determinados sócio-

historicamente. E seu lugar de constituição e de materialização é na comunicação 

incessante que se dá nos grupos organizados ao redor de todas as esferas das 

atividades humanas. E o campo privilegiado de comunicação contínua se dá na 

interação verbal, o que constitui a linguagem como o lugar mais claro e completo da 

materialização do fenômeno ideológico. A representação do mundo é melhor 

expressa por palavras pois que não precisa de outro meio para ser produzida a não 

ser pelo próprio ser humano em presença de outro ser humano‖ (BRAIT, 2014a, p. 

170). 

 

A figura da mulher vista nos dois textos estudados foi identificada de forma peculiar 

por eles, pois perceberam que as protagonistas tiveram suas identidades construídas a partir  

de discursos diferentes, embora fosse mantido um diálogo indireto entre os textos. Fita-Verde 

parecia indefesa, sem maturidade e bastante sonhadora, sua identidade foi construída com 

base numa fantasia -  a fita inventada e o lobo que a atormentava.  

A protagonista do conto Herbarium era audaciosa, também mentia, mas era decidida 

quanto ao que queria. Sua identidade foi moldada aos poucos diante dos desafios enfrentados. 

As duas meninas tiveram êxito na missão que receberam; embora Fita-Verde tenha retardado 

um pouco a travessia e tenha se deparado com uma triste realidade -  a morte, fato na vida de 

                                                 
32

 Bakhtin faz referência a dois tipos de ideologia: a oficial e do cotidiano. ― A ideologia oficial é estendida 

como relativamente dominante, procurando implantar uma concepção única de produção de mundo. A 

ideologia do cotidiano é considerada como a que brota e é constituída nos encontros casuais e fortuitos, no 

lugar do nascedouro dos sistemas de referência, na proximidade social com as condições de produção e 

reprodução da vida. (BRAIT, 2014a, p. 168 e 169). [...] A ideologia do cotidiano, por sua vez, possui dois 

estratos: o inferior e o superior, sendo o superior relativamente organizado e capaz de modificar e influenciar 

a ideologia oficial. ―Para Bakhtin, o sujeito não se constitui apenas pela ação discursiva, mas todas as 

atividades humanas, mesmo as mediadas pelo discurso, oferecem espaço de encontros de constituição da 

subjetividade, pela constituição de sentidos. [...] se poderia caracterizar ideologia, da perspectiva bakhtiniana, 

como a expressão, a organização e a regulação das relações histórico-materiais dos homens (BRAIT, 2014a, 

p. 170 e 171). 
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todo ser humano.  A missão dela resultou na aprendizagem e talvez tenha a despertado para a 

vida, já que o narrador diz que ela perdeu a fita e vinha com enorme fome de almoço.  

Foi a chamada a atenção dos alunos para o fato de os dois textos terminarem de forma 

a permitir ao leitor suas próprias conclusões, recurso próprio do texto literário que permite ao 

leitor o acesso a uma linguagem portadora de sentidos diversos.  Por esse motivo não há uma 

finalização nos dois contos, mas cria-se uma expectativa diante do que acontecerá.   

A princípio pensamos em pedir que eles finalizassem os contos, mas  achamos por 

bem manter a  ideia do inacabado, da renovação e do círculo não vicioso, deixando que esses 

aspectos permeassem o imaginário deles, refletindo  um pouco da nossa própria vida.  Esse 

pensamento corrobora a ideia de que ―A literatura amplia o nosso universo, incita-nos a 

imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. (...) A literatura abre ao infinito essa 

possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente.‖ 

(TODOROV, 2009, p. 23-24). 

Após a aplicação dessa parte da sequência, a segunda interpretação sugerida por 

Cosson (2014a), finalizamos os estudos com a última parte da sequência expandida, a 

expansão da sequência.  

Essa última etapa foi feita uma semana depois da aplicação da atividade de número 04, 

resultando num significativo atraso, pois houve várias paradas nos dias das nossas aulas. Os 

alunos receberam a atividade de número 05 na qual constava a letra das músicas 

Desconstruindo Amélia – interpretada por Pitty e Ai que saudades da Amélia –  interpretada 

por Roberto Carlos, anexos 17 a 19.  

Não foi possível, entretanto, ouvir as duas músicas por falta de um som, pois o da 

escola estava com problema, mas lemos a letra da cada canção, discutindo o diálogo entre 

elas. Na última canção, a mulher anunciada se chama Amélia, é companheira, amiga e não 

reclama da vida dura que tem ao lado do marido. Essa personalidade acabou se tornado um 

ícone na música popular brasileira. Apenas alguns alunos, dos mais velhos, sabiam um pouco 

da letra; mas os demais interagiram, percebendo que a Amélia é a figura da mulher submissa, 

companheira, aquela que não reclama da vida difícil, cuida do marido, dos filhos e da casa.  

A primeira música era totalmente desconhecida dos alunos, mas a interpretação foi 

feita com base na letra, já que eles conseguiram perceber a mensagem explícita e implícita do 

texto. Uma boa parte dos alunos presentes na aula reconheceu o discurso na letra da canção, 

na qual o eu lírico, uma mulher, resolve tomar a decisão de abrir mão de sua vida de 
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doméstica e começar a estudar. A partir daí ela conquista a liberdade de ser o que quisesse ser. 

Discutimos que a letra fala da mulher de forma geral, o papel que desempenhou durante 

séculos, a forma como foi educada e como resolve mudar e viver outra situação de vida. A 

seguir, segue a análise dessa última etapa.  

 

Atividade nº 05 

  

- Com base na leitura das letras das duas canções, responda às questões a seguir.  

1. Que mulher é apresentada na composição 01? 

Aluno A – ―Uma mulher que deixou de ser escrava do lá, para tomar suas  

                      Próprias escolhas e fazer oque ela quer‖. 

Aluno B – ― É uma mulher que deixou de ser amélia e despendente e deu 

                     a volta por cima‖. 

Aluno C –  ……………………………………………………….. 

Aluno D – ― uma mulher que deu a volta por cima que deixo de ser bestae foi trabalhar 

e estudar‖. 

 

2. Que mulher é apresentada na composição 02? 

Aluno A – ― Uma mulher besta que faz de tudo pelo marido sem reclamar, que  

                       tá pronta pra servi a qualquer momento‖. 

Aluno B – ―É uma mulher que senpre esta ao lado do marido as fezer  

                    (às vezes) passa fome e acha bonito‖. 

Aluno C – ……………………………………………………………….. 

Aluno D – ― Uma mulher muito boa e besta que tinha conprissçao (compreensão) e 

não reclamava de nada.‖ 

3. Levante hipótese. Por qual motivo a composição 01 teria o título ―Desconstruíndo 

Amélia‖? 

Aluno A – ― Por que ela deixou de ser besta, e agora só faz oque que‖. 

Aluno B – ―Essa mulher amelia era muita peista (besta) e tinha medo de deixa  

                      o marido e fazia tudo o que ele queria‖. 

Aluno C – ………………………………………………………………. 

Aluno D – ―Na minha opinião ela tomo uma atitude e deixa de se (ser) Amélia‖.  
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4. A seu ver, vale a pena ser uma Amélia? Justifique sua resposta.  

       Aluno A – ― Na minha opinião não, porque nenhua mulher merece se escrava  

                            de ninguém‖. 

 Aluno B – ― Eu acho que não porque você faz tudo por ele e ele não faz nada 

                          por você.‖ 

 Aluno C – …………………………………………………………. 

Aluno D – ―Não porque não vale a pena se (ser) Amélia. As pessoas não valoriza a 

gente e não dar valor‖. 

 

5. Você conhece algumas Amélias? Como elas são no dia a dia? 

Aluno A – ― Não conheço‖. 

Aluno B – ― Sim a mãe do meu marido ela era uma amelia e mesmo assi ele  

lhi trocou por outra mulher e ela ficou com 7 filhos pra cria sozinha‖. 

Aluno C – ………………………………………………………………….. 

Aluno D –―Se.(sim) conheço elas costuma fazer todo que o seu marido quer 

priciplamente. Ele sai a noite e ela fica em casa.‖  

 

Nota-se que, apesar da dificuldade de escrita e expressão, os alunos tiveram uma 

opinião formada sobre o assunto. Até mesmo os homens se posicionaram favorável ao papel 

da mulher independente e resoluta sobre a função que exerce. Na finalização da aula, a 

discussão tomou o rumo sobre a capacidade de as pessoas conquistarem sonhos e mudarem 

qualquer realidade, basta se empenharem para isso. Alguns alunos compartilharam suas 

próprias histórias de vida, os sonhos que tinham e como se empenharam pelas mudanças.  

Discutimos também como a literatura constrói e desconstrói personagens baseada em 

nossos discursos cotidianos, sendo esses a representação dos nossos conceitos sobre a vida e a 

sociedade que nos cerca. Por outro lado, a forma como agimos e pensamos nasceu de outros 

discursos. ―As palavras são tecidas por uma multidão de fios ideológicos, contraditórios entre 

si, pois frequentaram e se constituíram em todos os campos das relações e dos conflitos 

sociais.‖ (BRAIT, 2014a, p. 172). Não existe a palavra adâmica, exclusiva, nós somos 

constituídos por outros pontos de vista, porque ―qualquer palavra é tecida por uma multidão 

de fios dialógicos‖. 
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Pelo exposto, acrescentamos como era importante compreender que não existem 

verdades absolutas, por isso se faz necessário conhecer outros pensamentos e outras culturas, 

pois, com isso, nasce o respeito pelo outro. E a literatura é capaz de promover essa 

intermediação, uma vez que nos ajuda a compreender melhor o mundo e a nós mesmos em 

face de uma realidade plural e multifacetada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O letramento literário, quando bem adequado ao público a que se destina, traz 

contribuições significativas para a formação do leitor, principalmente iniciante. A escolha dos 

dois contos Fita Verde no Cabelo e Herbarium, a princípio   parecia    distante da realidade 

dos meus alunos, haja vista muitos ainda não terem desenvolvido bem a prática da leitura e 

interpretação para o nível de escolaridade que tinham. Mas era importante descortinar para 

eles a riqueza encontrada em textos literários com escritores como Lygia Fagundes Telles e 

João Guimarães Rosa.  

Para isso, o letramento literário foi fundamental nesse processo educativo. Segundo 

Cosson (2014a), a leitura literária não somente nos ajuda a ler melhor por causa do hábito 

desenvolvido cotidianamente e do prazer que advém dessa prática, mas porque fornece, como 

nenhum outro tipo de leitura faz, os mecanismos essenciais para conhecer e articular com 

habilidade o mundo feito linguagem.  

Apesar de os contos apresentarem-se sintéticos, condensados, e estarem, portanto, 

inseridos num só ambiente, o universo representado neles deixa marcas profundas de 

aprendizagem, cumprindo o papel ímpar da literatura que é alimentar o espírito humano.  A 

temática sobre a imagem da mulher, que flui nos dois contos lidos, trouxeram discussões 

calorosas e reflexões importantes para os alunos, assim apresentando a literatura como algo 

que vai além de mera diversão, e a leitura como importante fator de inserção e conhecimento.  

Por isso, trazer leituras mais complexas para o ambiente escolar, oportuniza ao 

educando o crescimento, não somente intelectual, mas maturacional. E isso é possível, quando 

o professor aceita tal desafio como uma missão necessária para resgatar o prazer e o 

conhecimento literário. Todorov (2009) afirma que a literatura permite que cada pessoa 

responda melhor à sua vocação como ser humano, por isso não pode ser vista como mero 

entretenimento.  

Nesses dois textos, ambos os escritores permitem   aos leitores o encontro com o 

inusitado, com várias possibilidades de compreensão, a fim dar sentido a certas situações, 

atitudes e também ao enredo; mantendo, assim, a cumplicidade entre leitor, escritor e obra. A 

ampliação dos horizontes de leitura vem, acima de tudo, na qualidade dos textos lidos; 

portanto, autores como Rosa e Telles proporcionam enriquecimento de mundo, pois as 

histórias ficcionais construídas por eles têm sempre algo a dizer ao público.  
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Dessa forma, escolher autores como eles é um desafio, mas recompensador. ―[...] ao 

professor, cabe criar as condições para que o encontro dos alunos com a literatura seja uma 

busca plena de sentido para o texto literário, para o próprio aluno e para a sociedade em que 

todos estão inseridos.‖ (COSSON, 2014a, p. 29). Os textos analisados explicam muitas 

atitudes que traduzem verdades individuais e, independentemente do contexto em que foram 

criados, a essência humana é uma só, porque é universal.  Por essa razão, mesmo vivendo 

num mundo dominado pela imagem e a mídia, a escrita literária é uma aliada na possibilidade 

de descobertas do eu em relação ao outro.  

Diante do papel humanizador da literatura, a sequência didática aplicada mostrou-se 

eficaz face aos objetivos traçados, por isso é importante conhecê-la e aplicá-la, já que a 

construção do conhecimento dá-se, a princípio pelo acercamento da obra. O encaminhamento 

das atividades, com base nas teorias do letramento literário impetrados por Cosson, foi um 

facilitador para alcançar os objetivos propostos. Os passos – motivação – introdução, leitura e 

interpretação – promoveram um encontro paulatino e sistematizado com autor, obra e 

sentidos. .  

Por esse motivo, o processo escolar envolvendo a literatura deve ser contínuo e feito 

com responsabilidade. Mesmo a um grupo de discentes, com várias particularidades em 

relação ao aprendizado, o trabalho foi capaz de alcançá-los e mostrar a eles tão bem a riqueza 

e contemporaneidade dos textos lidos e estudados.  

Dessa forma, a possibilidade de se investir em trabalhos como a sequência didática 

sugerida por Cosson (2014a) em sala de aula, independente do público alvo, é importante e 

recompensadora. O letramento literário faz o educador refletir o quanto é importante olhar o 

texto como uma fonte capaz de promover muitas descobertas e ajudar o aluno/leitor a refletir 

sua própria realidade e a dos outros.  Foi gratificante ouvi-los relatar que não imaginavam 

haver tantas informações e descobertas nos textos. Portanto,  acreditamos que, se o trabalho 

com essa turma fosse continuado em outras escolas, pois era uma turma concluinte, muitos se 

interessariam em fazer suas leituras e próprias descobertas.  

Muitos alunos que acompanharam o projeto desenvolvido apresentavam-se dispostos a 

realizar as atividades propostas. Esses alunos demonstravam cuidado e preocupação em 

realizar as tarefas de forma eficaz e contínua, exceto, é claro, por aqueles que, por motivos 

variados, não acompanharam as aulas desde o começo. As respostas que surgiram a partir das 
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atividades de número 04 e 05 – anexos 14 a 20 -  demonstraram o alcance dos objetivos 

visados desde o começo.  

A despeito das dificuldades vivenciadas como faltas de alguns alunos, dificultando o 

acompanhamento do desenvolvimento deles e material para aplicação da sequência, a 

realização dessa proposta não foi inviabilizada por esses fatores. Embora, a princípio, a tarefa 

de promover esse projeto parecesse desafiadora, haja vista o perfil dos alunos, desenvolvê-la 

tornou-se algo prático e trouxe satisfação para mim diante dos resultados. O objetivo dessa 

proposta era não só mostrar aos alunos a riqueza que existe em cada texto literário, mas 

analisar e se posicionar em relação a eles, e isso foi alcançado.  

Entenda-se por riqueza a analogia, o dialogismo, o discurso predominante, o 

simbolismo como recurso de linguagem, etc.  Todas essas coisas foram possíveis de serem 

vistas nas análises feitas através da aplicação das atividades e discussões realizadas durante as 

aulas.  A literatura, com certeza, deixou sua marca no coração de boa parte desses alunos, por 

isso, por ser palavra transformadora e significativa, deve ocupar um espaço tão importante 

quanto  conteúdos julgados indispensáveis na maioria das disciplinas. Para Todorov (2009), 

Dante ou Cervantes – autores literários e consagrados no tempo e na literatura – têm muito a 

nos ensinar sobre a condição humana quanto nos ensinam os maiores sociólogos e psicólogos, 

sem que haja incompatibilidade entre aqueles e estes.  

Dar ao aluno o estudo adequado ao texto literário é cumprir a função de educador no 

sentido real da palavra. O educador é comprometido com a formação integral do ser humano e 

com a sua interação com o meio no qual vive. Ensinar literatura, então, torna-se um 

importante instrumento de validação de cidadania, pois desperta nas pessoas sua consciência 

enquanto ser humano e agente de um processo que constrói e descontrói os conceitos 

formadores ao nosso redor.  ―Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa 

organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa 

própria mente e sentimentos; [...] mais capazes de organizar a visão que temos do mundo.‖ 

(CANDIDO 1995, p.177).  
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APÊNDICE A – MODELOS DE ATIVIDADES APLICADAS EM AULA – 

ATIVIDADE N. 01 
 

O texto a seguir intitulado ―Fita-Verde no cabelo, nova velha estória‖, de autoria de 

Guimarães Rosa, escritor mineiro. O conto que você vai ler trata da história de uma menina 

que imaginava ter uma fita verde no cabelo e não vivia a vida de maneira autêntica, porque 

tinha muito medo do lobo mau. Vejamos o que aconteceu a ela.  

 

Fita Verde No Cabelo 

(Guimarães Rosa) 

Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas 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 inventada no cabelo. Sua mãe mandara-a, com um cesto e um 

pote, à 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 dizia: "Vou à vovó, com cesto e pote, e a 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, com 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 passa por elas passa. Vinha sobejadamente. 

Demorou, para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, quando ela, toque, toque, 

bateu:  

- "Quem é?"  

- "Sou eu..." - e Fita Verde descansou a voz. - "Sou sua linda netinha, com cesto e com 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 a abençoe."  
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Fita Verde assim fez, e entrou e olhou.  

A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim, 

de ter apanhado um ruim de fluxo. 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 no 

caminho sua grande fita verde no cabelo atada; e estava suada, com enorme fome de 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 estou te 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 corpo.  

 

1. Marque V para verdadeiro e F para falso quanto às informações apresentadas a seguir sobre 

o conto lido.  

Segundo o texto, é correto afirmar que Fita-verde: 

a. (    ) Morava na floresta e não costumava obedecer à mãe. 

b. (    )  Tinha uma fita verde inventada na cabeça.  

c. (    )  morava numa aldeia, onde havia velhos que velhavam. 

d. (    )  levava para a casa da avó um pote com doce em calda e um cesto vazio.   

e. (   )  Fita-Verde encontrou um lobo na floresta, mas os lenhadores conseguiu exterminá-lo 

antes que     fizesse mal a menina.  

 

2. Responda conforme o texto as seguintes perguntas: 

 

a) O que Fita-Verde foi fazer na casa da avó? 
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b) O que você entende com a expressão ― tudo era uma vez‖.  

 

         Fita - Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez. 

 

 

 

 

c) Por qual motivo Fita-Verde sentia tanto medo? Era necessário esse medo? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

3. O que você acha que as palavras abaixo significam no contexto em que estão empregadas? 

 

Velhavam: __________________________________________________ 

Encurtoso: __________________________________________________ 

Agagado: ___________________________________________________ 

4. Ao chegar a aldeia onde a avó morava, Fita-Verde deparou-se com uma cena nada 

agradável. Indique qual figura representa bem essa imagem que ela viu e justifique sua 

resposta com passagens do texto.  
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d) Indique qual parte da história as imagens melhor retratam. Escreva um trecho 
que se aplique a esse momento. 
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APÊNDICE B – MODELOS DE ATIVIDADES APLICADAS EM AULA – 

ATIVIDADE N. 02 

 

O texto a seguir é de autoria de Lygia Fagundes Telles. Conforme já apresentado em 

sala, essa autora viveu além de seu tempo, ou seja, suas ideias, sua maneira de ver a vida era 

diferente da maioria das mulheres de sua época. O conto ―Herbarium‖ relata a história de uma 

garota que vive próximo a um bosque e, todo dia colhe para o primo botânico diferentes 

folhas. Atravessando a fase de menina-mulher, ela se apaixona pelo primo, mais velho que 

ela. Por causa dele deixa de fazer certos atos corriqueiros, como roer unhar e mentir, ou 

mentir menos, como relata o conto.  

Vejamos como ocorre essa mudança tão comum na vida de todas as mulheres.  

 

 

Herbarium 

Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque, tremendo inteira de 

paixão quando descobria alguma folha rara. Era medrosa mas arriscava pés e mãos por entre 

espinhos, formigueiros e buracos de bichos (tatu? cobra?) procurando a folha mais difícil, 

aquela que ele examinaria demoradamente: a escolhida ia para o álbum de capa preta. Mais 

tarde, faria parte do herbário, tinha em casa um herbário com quase duas mil espécies de 

plantas. "Você já viu um herbário" - ele quis saber. 

Herbarium, ensinou-me logo no primeiro dia em que chegou ao sítio. Fiquei repetindo a 

palavra, herbarium. Herbarium. Disse ainda que gostar de botânica era gostar de latim, quase 

todo o reino vegetal tinha denominação latina. Eu detestava latim, mas fui correndo 

desencavar a gramática cor de tijolo escondida na última prateleira da estante, decorei a frase 

que achei mais fácil e na primeira oportunidade apontei para a formiga saúva subindo na 

parede: formica bestiola est. Ele ficou me olhando. A formiga é um inseto, apressei-me em 

traduzir. Então ele riu a risada mais gostosa de toda a temporada. Fiquei rindo também, 

confundida mas contente: ao menos achava alguma graça em mim. 

Um vago primo botânico convalescendo de uma vaga doença. Que doença era essa que 

o fazia cambalear, esverdeado e úmido quando subia rapidamente a escada ou quando andava 

mais tempo pela casa? 

Deixei de roer as unhas, para espanto da minha mãe que já tinha feito ameaças de cortes 

de mesada ou proibição de festinhas no grêmio da cidade. Sem resultado. "Seu eu contar, 
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ninguém acredita" - disse ela quando viu que eu esfregava para valer a pimenta vermelha nas 

pontas dos dedos. Fiz minha cara inocente: na véspera, ele me advertira que eu podia ser uma 

moça de mãos feias, "ainda não pensou nisso?" Nunca tinha pensado antes, nunca me 

importei com as mãos, mas, no instante em que ele fez a pergunta, comecei a me importar. E 

se um dia elas fossem rejeitadas como as folhas defeituosas? Ou banais. Deixei de roer unhas 

e deixei de mentir. Ou mentir menos, mais de uma vez me falou no horror que tinha por tudo 

quanto cheirava falsidade, escamoteação. Estávamos sentados na varanda. Ele selecionava as 

folhas ainda pesadas de orvalho quando me perguntou se já tinha ouvido falar em folha 

persistente. Não? Alisava o tenro veludo de uma malva-maçã. A fisionomia ficou branda 

quando amassou a folha nos dedos e sentiu seu perfume. As folhas persistentes duravam até 

mesmo três anos, mas as cadentes amareleciam e se despregavam ao sopro do primeiro vento. 

Assim a mentira, folha cadente que podia parecer tão brilhante, mas de vida breve.  

Quando o mentiroso olhasse para trás, veria no final de tudo uma árvore nua. Seca. Mas 

os verdadeiros, esses teriam uma árvore farfalhante, cheia de passarinhos - e abriu as mãos 

para imitar o bater das folhas e asas. Fechei as minhas. Fechei a boca em brasa agora que os 

tocos das unhas (já crescidas) eram tentação e punição maior. Podia dizer-lhe que justamente 

por me achar assim apagada é que precisava de me cobrir de mentira como se cobre com um 

manto fulgurante. Dizer-lhe que diante dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e 

fantasiar para obrigá-lo a se demorar em mim como se demorava agora na verbena - será que 

não percebia essa coisa tão simples? 

Chegou ao sítio com suas largas calças de flanela cinza e grosso suéter de lã tecida em 

trança, era inverno. E era noite. Minha mãe tinha queimado incenso (era sexta-feira) e 

preparou o Quarto do Corcunda, corria na família a história de um corcunda que se perdeu no 

bosque e minha bisavó instalou-o naquele quarto que era o mais quente da casa, não podia 

haver melhor lugar para um corcunda perdido ou para um primo convalescente. 

Convalescente do quê? Qual doença tinha ele? Tia Marita, que era alegrinha e gostava 

de se pintar, respondeu rindo (falava rindo) que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres. 

Tia Clotilde, embutida, reticente, deu aquela sua resposta que servia a qualquer tipo de 

pergunta: tudo na vida podia se alterar menos o destino traçado na mão, ela sabia ler as mãos. 

"Vai dormir feito uma pedra" - cochichou tia Marita quando me pediu que lhe levasse o chá 

de tília. Encontrei-o recostado na poltrona, a manta de xadrez cobrindo-lhe as pernas. Aspirou 

o chá. E me olhou: "Quer ser minha assistente? perguntou soprando a fumaça. - A insônia me 
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pegou pelo pé, ando tão fora de forma, preciso que me ajude. A tarefa é colher folhas para 

minha coleção, vai juntando o que bem entender que depois seleciono. Por enquanto, não 

posso mexer muito, terá que ir sozinha" - disse e desviou o olhar úmido para a folha que 

boiava na xícara. Suas mãos tremiam tanto que a xícara transbordou no pires. É o frio, pensei. 

Mas continuaram tremendo no dia seguinte que fez sol, amareladas como os esqueletos de 

ervas que eu catava no bosque e queimava na chama da vela. Mas o que ele tem? Perguntei e 

minha mãe respondeu que mesmo que soubesse, não diria, fazia parte de um tempo em que 

doença era assunto íntimo. 

Eu mentia sempre, com ou sem motivo. Mentia principalmente à tia Marita que era 

bastante tonta. Menos à minha mãe porque tinha medo de Deus e menos ainda à tia Clotilde 

que era meio feiticeira e sabia ver o avesso das pessoas. Aparecendo a ocasião, eu enveredava 

por caminhos os mais imprevistos, sem o menor cálculo de volta. Tudo ao acaso. Mas aos 

poucos, diante dele, minha mentira começou a ser dirigida, com um objetivo certo. Seria mais 

simples, por exemplo, dizer que colhi a bétula perto do córrego, onde estava o espinheiro. 

Mas era preciso fazer render o instante em que se detinha em mim, ocupá-lo antes de ser posta 

de lado como as folhas sem interesse, amontoadas no cesto. Então ramificava perigos; 

exagerava dificuldades, inventava histórias que encompridavam a mentira. Até ser decepada 

com um rápido golpe de olhar, não com palavras, mas com o olhar ele fazia a hidra verde 

rolar emudecida enquanto minha cara se tingia de vermelho o sangue da hidra. 

"Agora você vai me contar direito como foi: - ele pedia tranquilamente, tocando na 

minha cabeça. Seu olhar transparente. Reto. Queria a verdade. E a verdade era tão sem 

atrativos como a folha da roseira, expliquei-lhe isso mesmo, acho a verdade tão banal como 

esta folha. Ele me deu a lupa e abriu a folha na palma da mão: "Veja então de perto." Não 

olhei a folha, que me importava a folha? Mas sua pele ligeiramente úmida, branca como papel 

com seu misterioso emaranhado de linhas, estourando aqui e ali em estrelas. Fui percorrendo 

as cristas e depressões, onde era o começo? Ou o fim? Demorei a lupa num terreno de linhas 

tão disciplinadas que por elas devia passar o arado, ih! vontade de deitar minha cabeça nesse 

chão. Afastei a folha, queria ver apenas os caminhos. O que significa este cruzamento, 

perguntei e ele me puxou o cabelo: "Também você, menina?!" 

Nas cartas do baralho, tia Clotilde já lhe desvendara o passado e o presente. "E mais 

desvendaria" - acrescentou ele guardando a lupa no bolso do avental banco, às vezes vestia o 

avental. O que ela previu? Ora, tanta coisa. De mais importante, só isso, que no fim da 
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semana viria uma amiga buscá-lo, uma moça muito bonita, podia ver até a cor do seu vestido 

de corte antiquado, verde-musgo. Os cabelos eram compridos, com reflexos de cobre, tão 

forte o reflexo na palma da mão! 

Uma formiga vermelha entrou na greta do lajedo e lá se foi com seu pedaço de folha, 

veleiro desarvorado soprado pelo vento. Soprei eu também, a formiga é um inseto! gritei, as 

pernas flexionadas, pendentes os braços para diante e para trás no movimento do macaco, hi 

hi ! hu hu! é um inseto! um inseto! repeti rolando no chão. Ele ria e procurava me levantar, 

você se machuca, menina, cuidado! Fugi para o campo, os olhos desvairados de pimenta e sal, 

sal na boca, não, não vinha ninguém, tudo loucura, uma louca varrida essa tia, invenção dela, 

invenção pura, como podia? Até a cor do vestido, verde-musgo? E os cabelos, uma louca, tão 

louca como a irmã de cara pintada feito uma palhaça, rindo e tecendo seus tapetinhos, 

centenas de tapetinhos pela casa, na cozinha, na privada, duas loucas! Lavei os olhos cegos de 

dor, lavei a boca pesada de lágrimas, os últimos fiapos de unha me queimando a língua, não! 

Não. Não existia ninguém de cabelo de cobre que no fim da semana ia aparecer para buscá-lo, 

ele não ia embora nunca mais, NUNCA MAIS! repeti e minha mãe que viera me chamar para 

o almoço acabou se divertindo com a cara de demônio que fiz, disfarçava o medo fazendo 

caras de medo. E as pessoas se distraíam com essas caras e não pensavam mais em mim. 

Quando lhe entreguei a folha de hera com formato de coração (um coração de nervuras 

trementes se abrindo em leque até as bordas verde-azuladas) ele beijou a folha e levou-a ao 

peito. Espetou-a na malha do suéter: "Esta vai ser guardada aqui." Mas não me olhou nem 

mesmo quando eu saí tropeçando no cesto. Corri até a figueira, posto de observação onde 

podia ver sem ser vista. Através do rendilhada de ferro do corrimão da escada, ele me pareceu 

menos pálido. A pele mais seca e mais firme a mão que segurava a lupa sobre a lâmina do 

espinho-do-brejo. Estava se recuperando, não estava? Abracei o tronco da figueira e pela 

primeira vez senti que abraçava Deus. 

No sábado, levantei mais cedo. O sol forcejava a névoa, o dia seria azul quando ele 

conseguisse rompê-la. "Aonde você vai com esse vestido de maria-mijona? - perguntou minha 

mãe me dando a xícara de café com leite. Por que desmanchou a barra?" Desviei sua atenção 

para a cobra que disse ter visto no terreiro, toda preta com listras vermelhas, seria um coral? 

Quando ela correu com a tia para ver, peguei o cesto e entrei no bosque, como explicar-lhe? 

Que descera todas as barras das saias para esconder minhas pernas finas, cheias de marcas de 

picadas de mosquitos. Numa alegria desatinada fui colhendo as folhas, mordi goiabas verdes, 
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atirei pedras nas árvores, espantando os passarinhos que cochichavam seus sonhos, me 

machucando de contente por entre a galharia. Corria até o córrego. Alcancei uma borboleta e, 

prendendo-a pelas pontas das asas, deixei-a na corola de uma flor, te solto no meio do mel! 

Gritei-lhe. O que vou receber em troca? Quando perdi o fôlego, tombei de costas nas ervas do 

chão. Fiquei rindo para o céu de névoa atrás da malha apertada dos ramos. Virei de bruços e 

esmigalhei nos dedos os cogumelos tão macios que minha boca começou a se encher d‘água. 

Fui avançando de rastros até o pequeno vale de sombra debaixo da pedra. Ali era mais frio e 

maiores os cogumelos pingando um líquido viscoso dos seus chapéus inchados. Salvei uma 

abelhinha das mandíbulas de uma aranha, permiti que saúva-gigante arrebatasse a aranha e a 

levasse na cabeça como uma trouxa de roupa esperneando, mas recuei quando apareceu o 

besouro de lábio leporino. Por um instante me vi refletida em seus olhos facetados. Fez meia-

volta e se escondeu no fundo da fresta. Levantei a pedra: o besouro tinha desaparecido, mas, 

no tufo raso, vi uma folha que nunca encontrara antes, única. Solitária. Mas que folha era 

aquela? Tinha a forma aguda de uma foice, o verde do dorso com pintas vermelhas irregulares 

como pingos de sangue. Uma pequena foice ensanguentada foi no que se transformou o 

besouro? Escondi a folha no bolso, peça principal de um jogo confuso. Essa eu não juntaria às 

outras folhas, essa tinha que ficar comigo, segredo que não podia ser visto. Nem tocado. Tia 

Clotilde previa os destinos, mas eu podia modificá-los, assim, assim! e desfiz na sola do 

sapato o cupim que se armava debaixo da amendoeira. Fui andando solene porque no bolso 

onde levara o amor levava agora a morte. 

Tia Marita veio ao meu encontro, mais aflita e gaguejante do que de costume. Antes de 

falar começou a rir: "Acho que vamos perder nosso botânico, sabe quem chegou? A amiga, a 

mesma moça que Clotilde viu na mão dele, lembra? Os dois vão embora no trem da tarde, ela 

e linda como os amores, bem que Clotilde viu uma moça igualzinha, estou toda arrepiada, 

olha aí, me perguntou como a mana adivinha uma coisa dessas!" 

Deixei na escada os sapatos pesados de barro. Larguei o cesto. Tia Marita me enlaçou 

pela cintura enquanto se esforçava para lembrar o nome da recém-chegada, um nome de flor, 

como era mesmo? Fez uma pausa para estranhar minha cara branca, e esse branco de repente? 

Respondi que voltara correndo, a boca estava seca e o coração fazia um tuntum tão alto, ela 

não estava ouvindo? Encostou o ouvido no meu peito e riu sacudindo inteira, quando tinha 

minha idade pensa que também não vivia assim aos pulos? 
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Fui me aproximando da janela. Através do vidro (poderoso como a lupa) vi os dois. Ela 

sentada com o álbum provisório de folhas no colo. Ele, de pé e um pouco atrás da cadeira, 

acariciando-lhe o pescoço e seu olhar era o mesmo que tinha para as folhas escolhidas, a 

mesma leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva-maçã. O vestido não era verde,  mas 

os cabelos soltos tinham o reflexo de cobre que transparecera na mão. Quando me viu, veio 

até a varanda no seu andar calmo. Mas vacilou quando disse que esse era nosso último cesto, 

por acaso não tinham me avisado? O chamado era urgente, teriam que voltar nessa tarde. 

Sentia perder tão devotada ajudadora, mas um dia, quem sabe?... Precisaria perguntar à tia 

Clotilde em que linha do destino aconteciam os reencontros. 

Estendi-lhe o cesto mas ao invés de segurar o cesto, segurou meu pulso: eu estava 

escondendo alguma coisa, não estava? O que estava escondendo, o quê? Tentei me livrar 

fugindo para os lados, aos arrancos, não estou escondendo nada, me larga! Ele me soltou, mas 

continuou ali, de pé, sem tirar os olhos de mim. Encolhi quando me tocou no braço: "E o 

nosso trato de só dizer a verdade? Hem? Esqueceu nosso trato?" - perguntou baixinho. 

Enfiei a mão no bolso e apertei a folha, intacta a umidade pegajosa da ponta aguda, 

onde se concentravam as nódoas. Ele esperava. Eu quis então arrancar a toalha de crochê da 

mesinha, cobrir com ela a cabeça e fazer micagens, hi hi! hu hu! até vê-lo rir pelos buracos da 

malha, quis pular da escada e sair correndo em ziguezague até o córrego, me vi atirando a 

foice na água, que sumisse na correnteza! Fui levantando a cabeça. Ele continuava esperando, 

e então? No fundo da sala, a moça também esperava numa névoa de ouro, tinha rompido o 

sol. Encarei-o pela última vez, sem remorso, quer mesmo? Entreguei-lhe a folha. 

(Os melhores contos de Lygia Fagundes Telles, 1984.) 

1. De acordo com a leitura feita do conto Herbarium, escreva F para falso e V para verdadeiro 

em relação às afirmações logo a seguir. 

a. (    ) A história se passa em um sítio e em um bosque.  

b. (    ) Havia uma menina que recebera a ordem da mãe para ir visitar a vovó que morava 

depois do bosque.  

c. (    ) O primo botânico estava hospedado na casa da menina e estava com problemas de 

saúde. Ele estava passando um tempo lá, para tentar se curar de uma doença misteriosa, a qual 

o texto não diz.  
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d. (    ) A menina costumava ir ao bosque várias vezes durante a semana. Ela buscava frutas e 

flores para trazer para o primo botânico. 

e. (    ) A história apresenta o momento em que a menina se transforma em mulher, a partir do 

momento em que descobre o amor, mesmo sendo um amor impossível.  

 

2. Reescreva os parágrafos a seguir, colocando-os na ordem cronológica, de acordo com o 

conto.  

 

a. Herbarium, ensinou-me logo no primeiro dia em que chegou ao sítio. Fiquei repetindo a 

palavra, herbarium. Herbarium. Disse ainda que gostar de botânica era gostar de latim, quase 

todo o reino vegetal tinha denominação latina. Eu detestava latim mas fui correndo 

desencavar a gramática cor de tijolo escondida na última prateleira da estante, decorei a frase 

que achei mais fácil e na primeira oportunidade apontei para a formiga saúva subindo na 

parede: formica bestiola est. Ele ficou me olhando. A formiga é um inseto, apressei-me em 

traduzir. Então ele riu a risada mais gostosa de toda a temporada. Fiquei rindo também, 

confundida mas contente: ao menos achava alguma graça em mim. 

 

b. Um vago primo botânico convalescendo de uma vaga doença. Que doença era essa que o 

fazia cambalear, esverdeado e úmido quando subia rapidamente a escada ou quando andava 

mais tempo pela casa? 

 

c. Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque, tremendo inteira de 

paixão quando descobria alguma folha rara. Era medrosa mas arriscava pés e mãos por entre 

espinhos, formigueiros e buracos de bichos (tatu? cobra?) procurando a folha mais difícil, 

aquela que ele examinaria demoradamente: a escolhida ia para o álbum de capa preta. Mais 

tarde, faria parte do herbário, tinha em casa um herbário com quase duas mil espécies de 

plantas. "Você já viu um herbário" - ele quis saber. 
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3. Quais personagens abaixo não fazem parte do conto? 

 

a. (      ) o primo botânico  b. (     )  uma bruxa   c. (     ) passarinho falante 

d. (      ) duas tias   e. (      )  uma menina  f. (     ) a mãe  

 

4. Releia o parágrafo abaixo e responda ao que se pede.  

 

Fui me aproximando da janela. Através do vidro (poderoso como a lupa) vi os dois. Ela 

sentada com o álbum provisório de folhas no colo. Ele, de pé e um pouco atrás da cadeira, 

acariciando-lhe o pescoço e seu olhar era o mesmo que tinha para as folhas escolhidas, a 

mesma leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva-maçã. O vestido não era verde, mas 

os cabelos soltos tinham o reflexo de cobre que transparecera na mão. Quando me viu, veio 

até a varanda no seu andar calmo. Mas vacilou quando disse que esse era nosso último cesto, 

por acaso não tinham me avisado? O chamado era urgente, teriam que voltar nessa tarde. 

Sentia perder tão devotada ajudadora, mas um dia, quem sabe?... Precisaria perguntar à tia 

Clotilde em que linha do destino aconteciam os reencontros. 

 

a. Quem era a moça que estava sendo acariciada pelo primo botânico? 

___________________________________________________________________________ 

b. O que a menina parece ter sentido ao ver essa cena? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________ 

c. A que cesto o primo se refere? Por que ele disse ser aquele o último? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Explique quem eram os seguintes personagens e o que o texto fala a respeito deles.  

a. Marita  

___________________________________________________________________________ 

b. Clotilde 

___________________________________________________________________________ 

6. Por que a menina ia ao bosque todos os dias? Ela achou o que procurava? 

___________________________________________________________________________ 
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7. Você acha que, pelo fato de o primo ser o único homem naquele sítio, contribuiu para a 

menina se apaixonar por ele, mesmo sendo ele bem mais velho? 

___________________________________________________________________________ 

8. Quais atitudes da menina demonstram que ela realmente estava interessada no primo? Cite 

pelo menos duas. 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – MODELOS DE ATIVIDADES APLICADAS EM AULA –  

ATIVIDADE N. 03 

 

Você agora vai reler alguns trechos do conto Herbarium. Vamos procurar entender o 

significado dessas expressões.  

 

1. Eu mentia sempre, com ou sem motivo. Mentia principalmente à tia Marita que era bastante 

tonta. Menos à minha mãe porque tinha medo de Deus e menos ainda à tia Clotilde que era 

meio feiticeira e sabia ver o avesso das pessoas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Assim a mentira, folha cadente que podia parecer tão brilhante, mas de vida breve. Quando 

o mentiroso olhasse para trás, veria no final de tudo uma árvore nua. Seca. Mas os 

verdadeiros, esses teriam uma árvore farfalhante, cheia de passarinhos - e abriu as mãos 

para imitar o bater das folhas e asas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Fechei a boca em brasa agora que os tocos das unhas (já crescidas) eram tentação e punição 

maior. Podia dizer-lhe que justamente por me achar assim apagada é que precisava de 

me cobrir de mentira como se cobre com um manto fulgurante. Dizer-lhe que diante 

dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se 

demorar em mim como se demorava agora na verbena - será que não percebia essa coisa tão 

simples? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas 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. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Figura 2 laço de fita verde  Figura 3 cogumelos  Figura 1 folha de hera  

 

5. 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. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. A simbologia é algo muito recorrente nos dois contos. O autor utiliza-se de um símbolo 

para fazer   uma comparação. Algo que é similar. Sendo que existe um significado que vai 

além do que está escrito no texto, não é algo visível. Observe as figuras abaixo e escreva o 

trecho dos dois contos que fala sobre essas imagens. Depois discutiremos sobre o significado 

de cada uma delas.  
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Figura 4 bosque  Figura 5 lobo  
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APÊNDICE D – MODELOS DE ATIVIDADES APLICADAS EM AULA –  

ATIVIDADE N. 04 

 

Você percebeu que um conto tem sempre uma informação a mais que não está contida 

nas linhas escritas. Necessitamos de um estudo que aprofunde esses conhecimentos não 

obtidos numa primeira leitura. De acordo com as nossas discussões, procure responder ao que 

se pede a seguir.  

 

1. Que tipo de pessoa é representada, através da menina, no conto Fita-Verde no Cabelo? 

 

 

 

 

2. Que tipo de pessoa é representada, através da menina, no conto Herbarium? 

 

 

 

 

                                                                                               

3. Como o lobo é representado no conto Herbarium? Ele foi importante para o crescimento da 

menina? Justifique sua resposta.  

 

 

 

 

 

4. Você acha que existem ainda meninas como a retratada no conto Fita-Verde no Cabelo? 

Por quê? 
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5. Como os dois contos dialogam? Ou seja, o que há em comum entre eles? 

 

 

APÊNDICE E – Modelos de atividades aplicadas em aula Atividade n. 5 
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APÊNDICE E – MODELOS DE ATIVIDADES APLICADAS EM AULA – 

ATIVIDADE N. 05 

 

Você agora vai ouvir duas músicas, cujas letras estão logo abaixo. Observe a melodia, 

a letra e o discurso presentes em cada composição.  

 

DESCONSTRUINDO AMÉLIA   -    Pitty 

Compositor: Pitty e Martin 

AI QUE SAUDADES DA AMÉLIA  / 

ROBERTO CARLOS 

Composição: Ataulpho Alves - Mário 

Lago 

Já é tarde, tudo está certo 

Cada coisa posta em seu lugar 

Filho dorme, ela arruma o uniforme 

Tudo pronto pra quando despertar 

 

O ensejo a fez tão prendada 

Ela foi educada pra cuidar e servir 

De costume esquecia-se dela 

Sempre a última a sair 

 

Disfarça e segue em frente 

Todo dia, até cansar 

E eis que de repente ela resolve então mudar 

Vira a mesa, 

Assume o jogo 

Faz questão de se cuidar 

Nem serva, nem objeto 

já não quer ser o outro 

hoje ela é um também 

 

A despeito de tanto mestrado 

Ganha menos que o namorado 

E não entende o porquê 

Tem talento de equilibrista 

ela é muitas, se você quer saber 

 

Hoje aos trinta é melhor que aos dezoito 

Nem Balzac poderia prever 

Depois do lar, do trabalho e dos filhos 

Ainda vai pra night ferver 

 

Disfarça e segue em frente 

Todo dia, até cansar 

E eis que de repente ela resolve então mudar 

Vira a mesa, 

Nunca vi fazer tanta exigência 

Nem fazer o que você me faz 

Você não sabe o que é consciência 

Nem vê que eu sou um pobre rapaz 

Você só pensa em luxo e riqueza 

Tudo que você vê você quer 

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 

Aquilo sim é que era mulher 

 

Às vezes passava fome ao meu lado 

E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado 

Dizia: Meu filho, que se há de fazer 

 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

 

Às vezes passava fome ao meu lado 

E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado 

Dizia: Meu filho, que se há de fazer 

 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

 

https://www.letras.com/roberto-

carlos/87939/ Acesso em 14/01/16 

 

http://www.vagalume.com.br/pitty/
https://www.letras.com/roberto-carlos/87939/
https://www.letras.com/roberto-carlos/
https://www.letras.com/roberto-carlos/87939/
https://www.letras.com/roberto-carlos/87939/
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Assume o jogo 

Faz questão de se cuidar 

Nem serva, nem objeto 

já não quer ser o outro 

hoje ela é um também 

http://www.vagalume.com.br/pitty/desconstruindo-

amelia.html- acesso em 12/01/2016 

 

 

Com base na leitura das canções, responda às questões a seguir.  
 
1. Que mulher é apresentada na composição 01? 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Que mulher é apresentada na composição 02? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Levante hipótese. Por qual motivo o composição 01 teria o título ―Desconstruíndo 

Amélia‖? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A seu ver, vale a pena ser uma Amélia? Justifique sua resposta.  

 

 

http://www.vagalume.com.br/pitty/desconstruindo-amelia.html-%20acesso%20em%2012/01/2016
http://www.vagalume.com.br/pitty/desconstruindo-amelia.html-%20acesso%20em%2012/01/2016
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5. Você conhece algumas Amélias? Como elas são no dia a dia?  
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ANEXOS
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ANEXO A – LEITURA DO CONTO A CORÇA-MULHER 

 

Acompanhe a leitura do conto ―A corça-mulher‖ de Marina Colasanti. Em seguida, 

faremos uma reflexão sobre algumas atitudes dos personagens.  

O príncipe acordou contente. Era dia de caçada. Os cachorros latiam no pátio do 

castelo. Vestiu o colete de couro, calçou as botas. Os cavalos batiam os cascos debaixo da 

janela. Apanhou as luvas e desceu. Lá embaixo parecia uma festa. Os arreios e os pelos dos 

animais brilhavam ao sol. Brilhavam os dentes abertos em risadas, as armas, as trompas que 

deram o sinal de partida. Na floresta também ouviram a trompa e o alarido. Todos souberam 

que eles vinham. E cada um se escondeu como pôde. Só a moça não se escondeu. Acordou 

com o som da tropa, e estava debruçada no regato quando os caçadores chegaram. Foi assim 

que o príncipe a viu. Metade mulher, metade corça, bebendo no regato. A mulher tão bonita. 

A corça tão ágil. A mulher ele queria amar, a corça ele queria matar. Se chegasse perto será 

que ela fugia? Mexeu num galho, ela levantou a cabeça ouvindo.  

Então o príncipe botou a flecha no arco, retesou a corda, atirou bem na pata direita. E 

quando a corça-mulher dobrou os joelhos tentando arrancar a flecha, ele correu e a segurou, 

chamando homens e cães. Levaram a corça para o castelo. Veio o médico, trataram do 

ferimento. Puseram a corça num quarto de porta trancada. Todos os dias o príncipe ia visitá-

la. Só ele tinha a chave. E cada vez se apaixonava mais. Mas a corça-mulher só falava a 

língua da floresta e o príncipe só sabia ouvir a língua do palácio. Então ficaram horas se 

olhando calados, com tanta coisa para dizer. Ele queria dizer que a amava tanto, que queria 

casar com ela e tê-la para sempre no castelo, que a cobriria de roupas e joias, que chamaria o 

melhor feiticeiro do reino para fazê-la virar toda mulher. Ela queria dizer que o amava tanto, 

que queria casar com ele e levá-lo para a floresta, que lhe ensinaria a gostar dos pássaros e das 

flores e que pediria à Rainha das Corças para dar-lhe quatro patas ágeis e um belo pelo 

castanho.  

Mas o príncipe tinha a chave da porta. E ela não tinha o segredo da palavra. Todos os 

dias se encontravam. Agora se seguravam as mãos. E no dia em que a primeira lágrima rolou 

dos olhos dela, o príncipe pensou ter entendido e mandou chamar o feiticeiro. Quando a corça 

acordou, já não era mais corça. Duas pernas só e compridas, um corpo branco. Tentou 

levantar, não conseguiu. O príncipe lhe deu a mão. Vieram as costureiras e a cobriram de 
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roupas. Vieram os joalheiros e a cobriram de joias. Vieram os mestres de dança para ensinar-

lhe a andar. Só não tinha a palavra. E o desejo de ser mulher. Sete dias ela levou para 

aprender sete passos. E na manhã do oitavo, quando acordou e viu a porta aberta, juntou sete 

passos e mais sete, atravessou o corredor, desceu a escada, cruzou o pátio e correu para a 

floresta à procura de sua Rainha. O sol ainda brilhava quando a corça saiu da floresta, só 

corça, não mais mulher. E se pôs a pastar sob as janelas do palácio.  

 

(COLASANTI, Marina. Uma ideia toda azul. São Paulo: Global, 1999. p. 35-40)  
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ANEXO B – ATIVIDADE 01 – ALUNO B 
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ANEXO C – ATIVIDADE 01 – ALUNO C 
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ANEXO D – ATIVIDADE 01 – ALUNO D 
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ANEXO E – APRESENTAÇÃO DO CONTO HERBARIUM 

 

O texto a seguir é de autoria de Lygia Fagundes Telles. Conforme já apresentado em sala, 

essa autora viveu além de seu tempo, ou seja, suas ideias, sua maneira de ver a vida era 

diferente da maioria das mulheres de sua época. O conto ―Herbarium‖ relata a história de uma 

garota que vive próximo a um bosque e, todo dia colhe para o primo botânico diferentes 

folhas. Atravessando a fase de menina-mulher, ela se apaixona pelo primo, mais velho que 

ela. Por causa dele deixa de fazer certos atos corriqueiros, como roer unhar e mentir, ou 

mentir menos, como relata o conto. Vejamos como ocorre essa mudança tão comum na vida 

de todas as mulheres.  

 

Herbarium 

 

Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque, tremendo inteira de 

paixão quando descobria alguma folha rara. Era medrosa mas arriscava pés e mãos por entre 

espinhos, formigueiros e buracos de bichos (tatu? cobra?) procurando a folha mais difícil, 

aquela que ele examinaria demoradamente: a escolhida ia para o álbum de capa preta. Mais 

tarde, faria parte do herbário, tinha em casa um herbário com quase duas mil espécies de 

plantas. "Você já viu um herbário" - ele quis saber. 

Herbarium, ensinou-me logo no primeiro dia em que chegou ao sítio. Fiquei repetindo 

a palavra, herbarium. Herbarium. Disse ainda que gostar de botânica era gostar de latim, 

quase todo o reino vegetal tinha denominação latina. Eu detestava latim, mas fui correndo 

desencavar a gramática cor de tijolo escondida na última prateleira da estante, decorei a frase 

que achei mais fácil e na primeira oportunidade apontei para a formiga saúva subindo na 

parede: formica bestiola est. Ele ficou me olhando. A formiga é um inseto, apressei-me em 

traduzir. Então ele riu a risada mais gostosa de toda a temporada. Fiquei rindo também, 

confundida mas contente: ao menos achava alguma graça em mim. 

Um vago primo botânico convalescendo de uma vaga doença. Que doença era essa 

que o fazia cambalear, esverdeado e úmido quando subia rapidamente a escada ou quando 

andava mais tempo pela casa? 

Deixei de roer as unhas, para espanto da minha mãe que já tinha feito ameaças de 

cortes de mesada ou proibição de festinhas no grêmio da cidade. Sem resultado. "Seu eu 
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contar, ninguém acredita" - disse ela quando viu que eu esfregava para valer a pimenta 

vermelha nas pontas dos dedos. Fiz minha cara inocente: na véspera, ele me advertira que eu 

podia ser uma moça de mãos feias, "ainda não pensou nisso?" Nunca tinha pensado antes, 

nunca me importei com as mãos, mas, no instante em que ele fez a pergunta, comecei a me 

importar. E se um dia elas fossem rejeitadas como as folhas defeituosas? Ou banais. Deixei de 

roer unhas e deixei de mentir. Ou mentir menos, mais de uma vez me falou no horror que 

tinha por tudo quanto cheirava falsidade, escamoteação. Estávamos sentados na varanda. Ele 

selecionava as folhas ainda pesadas de orvalho quando me perguntou se já tinha ouvido falar 

em folha persistente. Não? Alisava o tenro veludo de uma malva-maçã. A fisionomia ficou 

branda quando amassou a folha nos dedos e sentiu seu perfume. As folhas persistentes 

duravam até mesmo três anos, mas as cadentes amareleciam e se despregavam ao sopro do 

primeiro vento. Assim a mentira, folha cadente que podia parecer tão brilhante, mas de vida 

breve. Quando o mentiroso olhasse para trás, veria no final de tudo uma árvore nua. Seca. 

Mas os verdadeiros, esses teriam uma árvore farfalhante, cheia de passarinhos - e abriu as 

mãos para imitar o bater das folhas e asas. Fechei as minhas. Fechei a boca em brasa agora 

que os tocos das unhas (já crescidas) eram tentação e punição maior. Podia dizer-lhe que 

justamente por me achar assim apagada é que precisava de me cobrir de mentira como se 

cobre com um manto fulgurante. Dizer-lhe que diante dele, mais do que diante dos outros, 

tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se demorar em mim como se demorava agora na 

verbena - será que não percebia essa coisa tão simples? 

Chegou ao sítio com suas largas calças de flanela cinza e grosso suéter de lã tecida em 

trança, era inverno. E era noite. Minha mãe tinha queimado incenso (era sexta-feira) e 

preparou o Quarto do Corcunda, corria na família a história de um corcunda que se perdeu no 

bosque e minha bisavó instalou-o naquele quarto que era o mais quente da casa, não podia 

haver melhor lugar para um corcunda perdido ou para um primo convalescente. 

Convalescente do quê? Qual doença tinha ele? Tia Marita, que era alegrinha e gostava 

de se pintar, respondeu rindo (falava rindo) que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres. 

Tia Clotilde, embutida, reticente, deu aquela sua resposta que servia a qualquer tipo de 

pergunta: tudo na vida podia se alterar menos o destino traçado na mão, ela sabia ler as mãos. 

"Vai dormir feito uma pedra" - cochichou tia Marita quando me pediu que lhe levasse o chá 

de tília. Encontrei-o recostado na poltrona, a manta de xadrez cobrindo-lhe as pernas. Aspirou 

o chá. E me olhou: "Quer ser minha assistente? perguntou soprando a fumaça. - A insônia me 
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pegou pelo pé, ando tão fora de forma, preciso que me ajude. A tarefa é colher folhas para 

minha coleção, vai juntando o que bem entender que depois seleciono. Por enquanto, não 

posso mexer muito, terá que ir sozinha" - disse e desviou o olhar úmido para a folha que 

boiava na xícara. Suas mãos tremiam tanto que a xícara transbordou no pires. É o frio, pensei. 

Mas continuaram tremendo no dia seguinte que fez sol, amareladas como os esqueletos de 

ervas que eu catava no bosque e queimava na chama da vela. Mas o que ele tem? Perguntei e 

minha mãe respondeu que mesmo que soubesse, não diria, fazia parte de um tempo em que 

doença era assunto íntimo. 

Eu mentia sempre, com ou sem motivo. Mentia principalmente à tia Marita que era 

bastante tonta. Menos à minha mãe porque tinha medo de Deus e menos ainda à tia Clotilde 

que era meio feiticeira e sabia ver o avesso das pessoas. Aparecendo a ocasião, eu enveredava 

por caminhos os mais imprevistos, sem o menor cálculo de volta. Tudo ao acaso. Mas aos 

poucos, diante dele, minha mentira começou a ser dirigida, com um objetivo certo. Seria mais 

simples, por exemplo, dizer que colhi a bétula perto do córrego, onde estava o espinheiro. 

Mas era preciso fazer render o instante em que se detinha em mim, ocupá-lo antes de ser posta 

de lado como as folhas sem interesse, amontoadas no cesto. Então ramificava perigos; 

exagerava dificuldades, inventava histórias que encompridavam a mentira. Até ser decepada 

com um rápido golpe de olhar, não com palavras, mas com o olhar ele fazia a hidra verde 

rolar emudecida enquanto minha cara se tingia de vermelho o sangue da hidra. 

"Agora você vai me contar direito como foi: - ele pedia tranquilamente, tocando na 

minha cabeça. Seu olhar transparente. Reto. Queria a verdade. E a verdade era tão sem 

atrativos como a folha da roseira, expliquei-lhe isso mesmo, acho a verdade tão banal como 

esta folha. Ele me deu a lupa e abriu a folha na palma da mão: "Veja então de perto." Não 

olhei a folha, que me importava a folha? Mas sua pele ligeiramente úmida, branca como papel 

com seu misterioso emaranhado de linhas, estourando aqui e ali em estrelas. Fui percorrendo 

as cristas e depressões, onde era o começo? Ou o fim? Demorei a lupa num terreno de linhas 

tão disciplinadas que por elas devia passar o arado, ih! vontade de deitar minha cabeça nesse 

chão. Afastei a folha, queria ver apenas os caminhos. O que significa este cruzamento, 

perguntei e ele me puxou o cabelo: "Também você, menina?!" 

Nas cartas do baralho, tia Clotilde já lhe desvendara o passado e o presente. "E mais 

desvendaria" - acrescentou ele guardando a lupa no bolso do avental banco, às vezes vestia o 

avental. O que ela previu? Ora, tanta coisa. De mais importante, só isso, que no fim da 
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semana viria uma amiga buscá-lo, uma moça muito bonita, podia ver até a cor do seu vestido 

de corte antiquado, verde-musgo. Os cabelos eram compridos, com reflexos de cobre, tão 

forte o reflexo na palma da mão! 

Uma formiga vermelha entrou na greta do lajedo e lá se foi com seu pedaço de folha, 

veleiro desarvorado soprado pelo vento. Soprei eu também, a formiga é um inseto! gritei, as 

pernas flexionadas, pendentes os braços para diante e para trás no movimento do macaco, hi 

hi ! hu hu! é um inseto! um inseto! repeti rolando no chão. Ele ria e procurava me levantar, 

você se machuca, menina, cuidado! Fugi para o campo, os olhos desvairados de pimenta e sal, 

sal na boca, não, não vinha ninguém, tudo loucura, uma louca varrida essa tia, invenção dela, 

invenção pura, como podia? Até a cor do vestido, verde-musgo? E os cabelos, uma louca, tão 

louca como a irmã de cara pintada feito uma palhaça, rindo e tecendo seus tapetinhos, 

centenas de tapetinhos pela casa, na cozinha, na privada, duas loucas! Lavei os olhos cegos de 

dor, lavei a boca pesada de lágrimas, os últimos fiapos de unha me queimando a língua, não! 

Não. Não existia ninguém de cabelo de cobre que no fim da semana ia aparecer para buscá-lo, 

ele não ia embora nunca mais, NUNCA MAIS! repeti e minha mãe que viera me chamar para 

o almoço acabou se divertindo com a cara de demônio que fiz, disfarçava o medo fazendo 

caras de medo. E as pessoas se distraíam com essas caras e não pensavam mais em mim. 

Quando lhe entreguei a folha de hera com formato de coração (um coração de 

nervuras trementes se abrindo em leque até as bordas verde-azuladas) ele beijou a folha e 

levou-a ao peito. Espetou-a na malha do suéter: "Esta vai ser guardada aqui." Mas não me 

olhou nem mesmo quando eu saí tropeçando no cesto. Corri até a figueira, posto de 

observação onde podia ver sem ser vista. Através do rendilhada de ferro do corrimão da 

escada, ele me pareceu menos pálido. A pele mais seca e mais firme a mão que segurava a 

lupa sobre a lâmina do espinho-do-brejo. Estava se recuperando, não estava? Abracei o tronco 

da figueira e pela primeira vez senti que abraçava Deus. 

No sábado, levantei mais cedo. O sol forcejava a névoa, o dia seria azul quando ele 

conseguisse rompê-la. "Aonde você vai com esse vestido de maria-mijona? - perguntou minha 

mãe me dando a xícara de café com leite. Por que desmanchou a barra?" Desviei sua atenção 

para a cobra que disse ter visto no terreiro, toda preta com listras vermelhas, seria um coral? 

Quando ela correu com a tia para ver, peguei o cesto e entrei no bosque, como explicar-lhe? 

Que descera todas as barras das saias para esconder minhas pernas finas, cheias de marcas de 

picadas de mosquitos. Numa alegria desatinada fui colhendo as folhas, mordi goiabas verdes, 
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atirei pedras nas árvores, espantando os passarinhos que cochichavam seus sonhos, me 

machucando de contente por entre a galharia. Corria até o córrego. Alcancei uma borboleta e, 

prendendo-a pelas pontas das asas, deixei-a na corola de uma flor, te solto no meio do mel! 

Gritei-lhe. O que vou receber em troca? Quando perdi o fôlego, tombei de costas nas ervas do 

chão. Fiquei rindo para o céu de névoa atrás da malha apertada dos ramos. Virei de bruços e 

esmigalhei nos dedos os cogumelos tão macios que minha boca começou a se encher d‘água. 

Fui avançando de rastros até o pequeno vale de sombra debaixo da pedra. Ali era mais frio e 

maiores os cogumelos pingando um líquido viscoso dos seus chapéus inchados. Salvei uma 

abelhinha das mandíbulas de uma aranha, permiti que saúva-gigante arrebatasse a aranha e a 

levasse na cabeça como uma trouxa de roupa esperneando, mas recuei quando apareceu o 

besouro de lábio leporino. Por um instante me vi refletida em seus olhos facetados. Fez meia-

volta e se escondeu no fundo da fresta. Levantei a pedra: o besouro tinha desaparecido, mas, 

no tufo raso, vi uma folha que nunca encontrara antes, única. Solitária. Mas que folha era 

aquela? Tinha a forma aguda de uma foice, o verde do dorso com pintas vermelhas irregulares 

como pingos de sangue. Uma pequena foice ensanguentada foi no que se transformou o 

besouro? Escondi a folha no bolso, peça principal de um jogo confuso. Essa eu não juntaria às 

outras folhas, essa tinha que ficar comigo, segredo que não podia ser visto. Nem tocado. Tia 

Clotilde previa os destinos, mas eu podia modificá-los, assim, assim! e desfiz na sola do 

sapato o cupim que se armava debaixo da amendoeira. Fui andando solene porque no bolso 

onde levara o amor levava agora a morte. 

Tia Marita veio ao meu encontro, mais aflita e gaguejante do que de costume. Antes 

de falar começou a rir: "Acho que vamos perder nosso botânico, sabe quem chegou? A amiga, 

a mesma moça que Clotilde viu na mão dele, lembra? Os dois vão embora no trem da tarde, 

ela e linda como os amores, bem que Clotilde viu uma moça igualzinha, estou toda arrepiada, 

olha aí, me perguntou como a mana adivinha uma coisa dessas!" 

Deixei na escada os sapatos pesados de barro. Larguei o cesto. Tia Marita me enlaçou 

pela cintura enquanto se esforçava para lembrar o nome da recém-chegada, um nome de flor, 

como era mesmo? Fez uma pausa para estranhar minha cara branca, e esse branco de repente? 

Respondi que voltara correndo, a boca estava seca e o coração fazia um tuntum tão alto, ela 

não estava ouvindo? Encostou o ouvido no meu peito e riu sacudindo inteira, quando tinha 

minha idade pensa que também não vivia assim aos pulos? 
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Fui me aproximando da janela. Através do vidro (poderoso como a lupa) vi os dois. Ela 

sentada com o álbum provisório de folhas no colo. Ele, de pé e um pouco atrás da cadeira, 

acariciando-lhe o pescoço e seu olhar era o mesmo que tinha para as folhas escolhidas, a 

mesma leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva-maçã. O vestido não era verde, mas 

os cabelos soltos tinham o reflexo de cobre que transparecera na mão. Quando me viu, veio 

até a varanda no seu andar calmo. Mas vacilou quando disse que esse era nosso último cesto, 

por acaso não tinham me avisado? O chamado era urgente, teriam que voltar nessa tarde. 

Sentia perder tão devotada ajudadora, mas um dia, quem sabe?... Precisaria perguntar à tia 

Clotilde em que linha do destino aconteciam os reencontros. 

Estendi-lhe o cesto mas ao invés de segurar o cesto, segurou meu pulso: eu estava 

escondendo alguma coisa, não estava? O que estava escondendo, o quê? Tentei me livrar 

fugindo para os lados, aos arrancos, não estou escondendo nada, me larga! Ele me soltou, mas 

continuou ali, de pé, sem tirar os olhos de mim. Encolhi quando me tocou no braço: "E o 

nosso trato de só dizer a verdade? Hem? Esqueceu nosso trato?" - perguntou baixinho. 

Enfiei a mão no bolso e apertei a folha, intacta a umidade pegajosa da ponta aguda, 

onde se concentravam as nódoas. Ele esperava. Eu quis então arrancar a toalha de crochê da 

mesinha, cobrir com ela a cabeça e fazer micagens, hi hi! hu hu! até vê-lo rir pelos buracos da 

malha, quis pular da escada e sair correndo em ziguezague até o córrego, me vi atirando a 

foice na água, que sumisse na correnteza! Fui levantando a cabeça. Ele continuava esperando, 

e então? No fundo da sala, a moça também esperava numa névoa de ouro, tinha rompido o 

sol. Encarei-o pela última vez, sem remorso, quer mesmo? Entreguei-lhe a folha. 

(Os melhores contos de Lygia Fagundes Telles, 1984)
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ANEXO F– ATIVIDADE 02 – ALUNO A 
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ANEXO G - ATIVIDADE 02 – ALUNO B 
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ANEXO H – ATIVIDADE 02 – ALUNO D 
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ANEXO I – ATIVIDADE 03 – ALUNO A 
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ANEXO J – ATIVIDADE 03 – ALUNO B 
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ANEXO K – ATIVIDADE 03 – ALUNO C 
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ANEXO L – ATIVIDADE 03 – ALUNO D 

 

 



174 

 

 

 

 



175 

 

 

 

ANEXO M – ATIVIDADE 04 – ALUNO A 
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ANEXO N – ATIVIDADE 04 – ALUNO B 
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ANEXO O – ATIVIDADE 04 – ALUNO C 
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ANEXO P – ATIVIDADE 04 – ALUNO D 
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ANEXO Q – ATIVIDADE 05 – ALUNO A 
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ANEXO R – ATIVIDADE 05 – ALUNO B 
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ANEXO S – ATIVIDADE 05 – ALUNO D 
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