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Resumo:Este trabalho tem como objetivo analisar as obras contemporâneas Fita Verde no 

cabelo: nova velha estória (1964), de Guimarães Rosa (1964), e Chapeuzinho Amarelo(1979), 

de Chico Buarque de Holanda, tecendo comparações com as obras clássicas de Perrault, 

“Capuchinho Vermelho” (1697), e dos IrmãosGrimm (1812), “Chapeuzinho Vermelho” 

(1812). No decorrer do trabalho apresentaremos um paralelo entre as quatro obras, 

examinando seus distanciamentos e aproximações. O instrumental teórico que norteou nossas 

análises foram obras de autores comoSant’Anna(2000), Abramovich (2001),Betthelheim 

(2008), Silva (2008), Coelho (2012) e Cagneti (2013). 
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Introdução 

 

O homem, desde tempos remotos, busca resolução para suas indagações sobre a vida, 

sentimentos, morte e mistérios que o angustiam.  Algumas dessas indagações e prováveis 

respostas se concretizam através da leitura de narrativas e de contos maravilhosos, repletos de 

magia e mistério, abordando temas que propiciam ao homem buscar resoluções para o 

conflito advindo de sentimentos e situações que ele não domina. 

 As narrativas folclóricas são denominadas por COELHO (1987) como literatura 

primordial que, surgindo na Europa, por volta do século IX, sofreram várias mudanças até 

chegar ao que hoje conhecemos como literatura infantil: 

 

Com o tempo, todo esse maravilhoso, que nasceu com um profundo sentido de 

verdade humano, foi esvaziado do seu verdadeiro significado e, como simples 
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“envoltório” colorido e estranho, transformou-se nos contos maravilhosos infantis 

(COELHO, 1991, p.65). 

 

 

Segundo a pesquisadora, esta literatura adveio tanto da fonte popular, que deu origem aos 

contos maravilhosos, quanto da culta. A primeira coletânea de contos infantis registrada pela 

História da Literatura foi, segundo Coelho (2012),  publicada no século XVII, na França, com 

o titulo de Contos da Mãe Gansa (1697), por Perrault, que reuniu parte da tradição folclórica 

transmitida oralmente ao longo do tempo. Contudo, apesar de Perrault ser o “autor” do 

primeiro livro destinado a crianças, os seus contos cumpriam, na realidade, a função de falar 

aos adultos representando de forma simbólica suas experiências existenciais.  

 CharlesPerrault nasceu em 1628 e se tornou um erudito e acadêmico francês;pertenceu 

a uma nobre família da cidade de Tours, cidade próxima à Paris.Perrault foi um brilhante 

estudante, formou-se em Direito em 1651 (COELHO, 2012).  

  O conto de fadas “Capuchinho Vermelho”, um dos contos clássicos mais famosos e 

revisitados pela contemporaneidade, muitas vezes de forma paródica,foi publicado 

originalmente na coletânea Contos da Mãe Gansa, em 1697, embora tenha havido outras 

versões que possam ter influenciado Perrault: 

Quando Perrault publicou sua coleção de contos de fadas em 1697, “Capuchinho 

Vermelho” já tinha uma história antiga, com elementos que remontavam há muito 

tempo. Há o mito de Cronos engolindo seus filhos, que, no entanto, retornam 

miraculosamente de seu estômago; e uma pesada pedra foi utilizada para substituir a 

criança a ser engolida [...]. Há outras versões francesas de “Capuchinho Vermelho”, 

mas não sabemos quais delas influenciaram Perrault em seu reconto da história” 

(BETTELHEIM, 2008, p. 235). 

Capuchinho Vermelho é apresentado por Perraultcomo uma menina “ingênua e 

atraente”, que é instigada pelo lobo a desprezar os conselhos de sua mãe e a se “regozijar 

com o que acredita conscientemente serem práticas inocentes” (BETTELHEIM, p. 233, 

2008). 

Duas versões da história “Capuchinho Vermelho” (1697) são publicadas pelos Irmãos 

Grimm em 1812,com o novo título de “Chapeuzinho Vermelho”, mais de um século após 

Perrault ter publicado sua versão (ABRAMOVICH, p. 123, 2001).  

Os alemães Jacob Grimm (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) foram os 

iniciadores da filologia germânica e são famosos por seus contos, recolhidos da tradição e 

lendas populares. Os Irmãos Grimm recolheram material oral para transcreverem seus contos 

ao viajarem por toda a Alemanha conversando com as pessoas (COELHO, p. 29, 2008). No 

inicio não direcionavam suas narrativas a crianças, mas em 1815 Wilhelm “mostrou alguma 
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preocupação de estilo, usando seu material fantástico de forma sensível e conservando a 

ingenuidade popular, a fantasia e o poético ao escrevê-lo” (ABRAMOVICH, 2001, p. 123). 

No Brasil, um reconto de “Chapeuzinho Vermelho” foi lançado em 1964, por João 

Guimarães Rosa, intitulado “Fita Verde no cabelo: nova velha estória”4, tendo sido  publicado 

primeiramente em um jornal. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, 

em 1908, e faleceu em 1967. Foi médico, escritor e posteriormente ingressou na carreira 

diplomática (BOSI, 1994).  

Quase duas décadas depois, outra versão narrativa baseada na obra de Chapeuzinho 

Vermelho é lançada por Chico Buarque de Holanda, com o nome de Chapeuzinho Amarelo, 

em 1979. Chico Buarque é poeta, cantor, compositor, teatrólogo, ator e escritor. Filho do 

historiador Sérgio Buarque de Holanda, Chico nasceu em 1944, no Rio de Janeiro, onde 

voltou a residir depois de viver em cidades como São Paulo e Roma (Itália). Escreveu 

poemas, romances e peças de teatro que foram encenadas e premiadas. O livro Chapeuzinho 

Amarelo5 foi considerado Altamente Recomendável para Crianças, pela Fundação Nacional 

do Livro Infantil e Juvenil, em 1979 e recebeu o Prêmio Jabuti de Ilustração, 1998, da Câmara 

Brasileira do Livro. Sua obra tem um grande reconhecimento nacional e internacional, pela 

importância política, ética e filosófica que apresenta. 

Tais obras, Fita Verde no Cabelo: nova velha estória e Chapeuzinho Amarelo, constituem 

o corpus do presente trabalho, eleitas por se realizarem como uma releitura do conto de 

“Chapeuzinho Vermelho”, originalmente escrito por Perrault (1697) e posteriormente 

reescrito pelos Irmãos Grimm (1812). Embora Guimarães e Chico Buarque tracem suas 

narrativas por via de novos recortes que as distanciam do conto clássico “Chapeuzinho 

Vermelho”, encontramos nelas elementos que evidenciam todo um diálogo entre os 

textos.Para compreender esse estreito diálogo intertextual, fez-se de suma importância a 

compreensão dos significados do processo discursivo denominado paródia: 

 

Por estar do lado do novo e do diferente, é sempre inauguradora de um novo 

paradigma. De avanço em avanço, ela constrói a evolução de um discurso, de uma 

linguagem, sintagmaticamente. [...] Falar de paródia é falar de intertextualidade das 

diferenças. (SANT’ANNA, 2000, p. 27-28, grifos do autor). 

 

A compreensão desse processo discursivo se fez necessária uma vez que as narrativas de 

Rosa e Buarque dialogam com os clássicos de Perrault e dos Irmãos Grimm, por via da 
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diferença. Retomando elementos da estrutura dos contos clássicos, as revisitações paródicas 

contemporâneas instauram neles, no entanto, novos paradigmas relacionados às atitudes e 

comportamentos dos personagens, bem como a valores morais a elas relacionados, 

promovendo toda uma inversão de sentidos. 

Com o intuito de apresentarmos esse diálogo revisionista que as narrativas 

contemporâneas estabelecem com os textos predecessores, nosso trabalho será constituído de 

três grandes partes. Em De Perrault aos Grimm, uma certa Chapeuzinho, apresentamos uma 

análise do conto “Capuchinho Vermelho”, de Perrault, e “Chapeuzinho Vermelho”, dos 

Grimm,analisando as diferenças e as aproximações entre as duas narrativas clássicas. Em 

Tudo era uma vez: uma fita inventada no cabelo e um lobo transformado em bolo,analisamos 

as revisitações paródicas Fita Verde no Cabelo: nova velha estória, de Guimarães Rosa, e 

Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, tecendo reflexões sobre o “medo”, a “morte” e “o 

amadurecimento” da personagem Chapeuzinho Vermelho. Depois de termos nos detido na 

análise de tais revisitações paródicas, em Chapeuzinho Vermelho, Fita Verde e Chapeuzinho 

Amarelo: aproximações e distanciamentos...,estabelecemos um paralelo entre tais obras e as 

narrativas clássicas por elas retomadas. Nas considerações finais, enfatizamos a importância 

dos contos clássicos e suas releituras como importantes instrumentos para a formação do 

leitor contemporâneo. 

 

1- De Perrault aos Grimm, uma certa Chapeuzinho... 

 

Os dois Irmãos Jacob Ludwig Karl Grimm e Wilhelm Karl Grimm vieram de uma 

família de classe média. Eram estudiosos e pesquisadores que viajaram por todo o seu país, 

conversando com o povo. Levantaram suas histórias e linguagens, e com isso colecionaram 

um grande acervo da cultura alemã (COELHO, 1991). A coleção que tinha o conto 

“Chapeuzinho Vermelho” apareceu em 1812, mais de um século após a publicação da versão 

de Perrault (CAMARA, 2012, p. 251). 

Em seus contos, os Irmãos Grimm mantiveram traços como ingenuidade popular, a 

fantasia e o poético, no entanto, é imprescindível perceber suas marcas próprias nas 

obras.“Com o passar dos anos, Jacob e Whilhelm vão aperfeiçoando seu estilo, utilizando 

diminutivos e palavras carinhosas, ou seja, uma forma mais direta e terna de escrever, 

aproximando-se mais de seus leitores” (CANTON apud PEREIRA, 2014, p. 61). No conto 

“Chapeuzinho Vermelho”, podemos encontrar alguns diminutivos que expressam uma das 

marcas dos Irmãos Grimm, utilizados, por exemplo, pela mãe de Chapeuzinho, “direitinha”, 
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pelo narrador, “capuzinho”, pelo lobo, “coisinha” e por Chapeuzinho, “raminho”(GRIMM, 

1989)6. 

Entre as muitas narrativas dos Irmãos Grimm destaca-se o conto “Chapeuzinho 

Vermelho”, por ser considerado um dos contos de fadas mais populares (BETTELHEIM, 

2008, p. 234). Os Grimmdeixaram suas marcas simbólicas e de força criadora nesta e em 

outras de suas histórias, que continuam a povoar o imaginário do mundo infantil e também 

dos adultos. 

Na versão dos Grimm, o conto se inicia caracterizando “Chapeuzinho Vermelho” 

como uma garota mimosa, que é amada por todos e que ganhara de presente da avó um  

capuzinho de veludo vermelho, que ela usava sempre. Num determinado dia, a mãe de 

Chapeuzinho pede a ela que vá até a casa de sua avó para levar alguns agrados. Nesse 

momento percebe-se claramente a advertênciamoral feita à menina: 

 

Certo dia, sua mãe lhe disse: ― Vem cá, Chapeuzinho Vermelho; aqui tens um 

pedaço de bolo e uma garrafa de vinho, leva isto para a vovó; ela está doente e fraca 

e se fortificará com isto. Sai antes que comece a esquentar, e quando saíres, anda 

direitinha e comportada e não saias do caminho, senão podes cair e quebrar o vidro e 

a vovó ficará sem nada. E quando chegares lá, não esqueças de dizer bom-dia, e não 

fiques espiando por todos os cantos (GRIMM, 1989, p. 144). 

 

 Afirmando que faria tudo devidamente, Chapeuzinho sai pela floresta para ir à casa de 

sua avó e se encontra com o lobo, que a cumprimenta e mantém um diálogo com ela até 

convencê-la a entrar para o mato e colher algumas flores: “é tão alegre lá no meio do mato. 

[...] ela saiu do caminho e correu para o mato, à procura de flores” (GRIMM, 1989, p. 144).  

O lobo conseguiu descobrir onde ficava a casa da avó e disse que também ia visitá-la. Partiu 

em velocidade; enquanto a garota se distraia com as flores pelo caminho, chegou à casa da 

avó e fingindo ser a Chapeuzinho, entrou e engoliu a velhinha (GRIMM, 1989, p. 148). 

Na versão dos Grimm, surge, em relação à de Perrault, um novo personagem, o 

caçador, que imprime à narrativa um desfecho diferente da que apresenta a história do autor 

francês: “O caçador passou perto da casa e pensou: ‘como a velha está roncando hoje! Preciso 

ver se não lhe falta alguma coisa’. Então este caçador entrou na casa, e quando olhou para a 

cama, viu que o lobo dormia nela”(GRIMM, 1989, p. 148). Nessa narrativa, a avó e a menina 

não morrem, o que não acontece na versão de Perrault como confirma Betthelheim (2008,p. 

234): “ O lobo conseguiu entrar na casa da avó fingindo ser Capuchinho Vermelho e 

imediatamente engoliu a velhinha [...]  o lobo mau se atirou sobre Capuchinho Vermelho e a 
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comeu”. Logo, podemos perceber que na versão do Perrault temos um final de cunho 

moralizante e punitivo, sendo que Chapeuzinho e sua avó são engolidas pelo lobo. Contudo, 

na versão dos Grimm o final é suavizado, por apresentar um novo personagem que entra na 

casa e salva a avó e Chapeuzinho, desencadeando assim um final feliz a Chapeuzinho e à avó. 

Já o lobo, é terminantemente castigado no final da versão dos Irmãos Grimm:  (1989, p.149): 

“O caçador arrancou a pele do lobo e levou-a para casa, a vovó comeu o bolo e bebeu o vinho 

que Chapeuzinho trouxera[...]”. 

Aguiar afirma que “A magia e o encanto que contos de fadas transmitem até hoje estão 

no fato de que eles não falam à vida real, mas à vida como ela ainda pode ser vivida, 

apresentando situações humanas possíveis e imagináveis” (2001, p. 80). Neste sentido, o 

exagero, o fantástico e a linguagem simbólica dos textos libertam o leitor da estreiteza da 

realidade circundante, ampliando seus horizontes, apresentando possibilidades de resolver ou 

analisar questões típicas do cotidiano, em especial do cotidiano de muitas crianças, de 

diversas épocas históricas. 

A este respeito, não se pode deixar de notar que os conflitoscontemplados nos contos 

são problemas reais, apenas sua abordagem é simbólica. De acordo com Rodrigues (1998,p. 

9) o universo fantástico é algo “que é criado pela imaginação, o que nãoexiste na realidade, o 

imaginário, o fabuloso”. No entanto, existe realmente o risco de se confiar em estranhos, de 

fato uma criança deve obedecer aos conselhos dos pais, contudo não existem lobos falantes, 

caçadores heroicos, ou sequer a possibilidade de alguém, após devorado, ser resgatado com 

vida. No entanto, ainda no que pese a presença do fantástico na narrativa dos Irmãos Grimm, 

percebemos que ele apresente um direcionamento moralizante pautado na aplicação da lição 

depreendida, na narrativa, a acontecimentos da realidade comum a diversos leitores mirins, 

numa ótica adultocêntrica de educação moral de crianças.A conclusão a que chega a 

protagonista revela esta preocupação em mapear atitudes caracterizadas pelo bom 

comportamento e pela obediência aos preceitos referendados pelos adultos: “Nunca mais eu 

sairei do caminho sozinha, para correr dentro do mato, quando a mamãe me proibir fazer 

isso”(GRIMM, 1989, p. 149). 

Com o passar do tempo, o conteúdo moralizante de cunho punitivo de narrativas 

potencialmente voltadas para a infância foi sendo, em parte,atenuado,dando espaço anovas 

maneiras de se escrever, por exemplo, os contos clássicos. Na obra A Verdadeira História de 

Chapeuzinho Vermelho(2013), de Agnese Baruzzi e Sandro Natalini, por exemplo, vemos um 

lobo arrependido, disposto a mudar, que auxiliado por Chapeuzinho, acaba se tornando o 

herói da história. Aguiar reitera ser essa uma característica dos chamados contos de fadas 
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modernos, contos “que envolvem personagens e situações similares às tradicionais, agora 

recebendo um tratamento novo, ou seja, contos em que os antigos e corriqueiros problemas 

existenciais são apresentados a partir de uma nova perspectiva” (AGUIAR, 2001, p. 82). 

 

2. Tudo era uma vez: uma fita inventada no cabelo e um lobo transformado em 

bolo. 

 

O conto Fita Verde no Cabelo: nova velha estória, escrito por João Guimarães Rosa, é 

publicado primeiramente no “Estado de São Paulo, no dia 08 de fevereiro de 1964, sendo 

posteriormente republicado na obra póstuma Ave, Palavra” (PEREIRA, 2010, p. 131). 

Guimarães Rosa apresenta seu conto Fita Verde no Cabelo: Nova velha estória 

descrevendo uma aldeia e quem nela vivia. Em seguida ele representa Chapeuzinho como 

uma menina sem juízo, que saiu da aldeia com uma fita no cabelo, portando um cesto vazio 

para buscar framboesase um pote com doce de calda para sua avó que morava em outra 

aldeia. No caminho, não encontrou o lobo porque os lenhadores o haviam exterminado. A 

menina escolhe o caminho que irá seguir, pois não tinha lobo para distraí-la. Ela vai pelo 

caminho mais longo, divertindo-se e apreciando aquele momento sem se preocupar com o 

tempo. Ao chegar à casa de sua avó, bate à porta e entra, vendo, em seguida, que sua avó 

estava fraca, com “lábios arroxeados” e então percebeu que tinha perdido sua fita e gritou 

“Vovozinha, eu tenho medo do lobo!” (ROSA, 1992, p. 24). Nesse momento, ela percebeu 

que sua avó não estava mais lá. 

A obra de Guimarães Rosa é uma releitura do conto clássico de Chapeuzinho 

Vermelho, sugerida no título e subtítulo de Fita Verde no cabelo: nova velha estória. A 

respeito desta produção literária de Guimarães Rosa, Camara (2012, p. 258) observa: 

 

Enquanto nos recontos tradicionais a personagem se encanta com o belo na natureza, 

impactando-se e envolvendo-se com os elementos que encontra no caminho, Fita-

Verde, ao contrário, divertia-se com as impossibilidades que a natureza expõe. 

 

 

Paulatinamente, Guimarães Rosa vai desvelando o enredo com seus neologismos 

“velhos e velhas que velhavam” (ROSA, 1992, p. 2) e “[...]e não o outro, encurtoso” (ROSA, 

1992, p. 9). Além destes neologismos, que revelam seu estilo disseminado no decorrer da 

história, percebemos também certos trechos dotados de inovação sintática como, por exemplo, 

o trecho “com ignorar se cada uma em seu lugar as plebeinhas flores” (ROSA, 1992, p. 10). 
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Ele omite o verbo “estar”: “e com ignorar se [estavam] cada uma em seu lugar”. É importante 

que a criança tenha contato com obras literárias de alto refinamento estético como esta, que 

exigem um certo desafio ao leitor, no sentido de preencher as lacunas daquilo que não é 

construído de maneira tão óbvia. 

Para além destas inovações no plano mais propriamente linguístico, pelo subtítulo  

“Nova velha história”, o autor nos sugere que será apresentada uma história que já existe, mas 

com um novo recorte, instaurando pois a perspectiva intertextual paródica. Neste sentido, 

apesar de Fita Verde no cabelo: nova velha estória ser uma narrativa curta, nela o autor 

surpreende pela “intensidade lírica” (PEREIRA, 2010, p. 131) e possibilidades de 

interpretações descrevendo agora não mais uma criança inocente como no conto clássico, mas 

uma pré-adolescente ou mesmo adolescente, como observa Camara (2012, p.256). 

Guimarães Rosa descreve Fita Verde como uma pessoa sem juízo: “Todos com juízo, 

suficientemente, menos uma meninazinha, [...]” (ROSA, 1992, p. 3). Essa falta de juízo faz 

com que Fita Verde resolva por sua própria decisão atravessar o bosque, que no conto dos 

Irmãos Grimm (1989, p. 144) era “floresta”, pelo caminho mais longo: “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”, (ROSA, 1992, p. 9).Essa 

escolha, pelo caminho mais longo,o que mais lhe encantava,remete à sua busca pessoal e vai 

revelando suas emoções, transparecendo em estado de êxtase, no decorrer da narrativa.Fita 

Verde não temia, nesse primeiro momento, o lobo, como Chapeuzinho Vermelho das 

narrativas clássicas, já que ele, na narrativa roseana,  foi eliminado pelos lenhadores. 

No decorrer da narrativa, a menina, Fita Verde, segue seu caminho “degustando” o 

prazer da liberdade na qual estava envolta, pois não havia ninguém naquele bosque com quem 

pudesse dividir aquela sensação que experimentava: “Saiu, atrás de suas asas ligeiras”; 

novamente o narrador nos remete à liberdade, quando ressalta “asas ligeiras” (ROSA, 1992, s. 

p.). Há a sugestão de que Fita Verde gostaria de voar, em busca de suas novas sensações e 

descobertas, talvez por sua imaturidade ou por ela ousar experimentar o seu momento com 

tamanha intensidade, diferenciando-a das outras pessoas da vila, que viviam presas na 

mesmice do cotidiano que os circundava: “velhos que velhavam” (ROSA, 1992, p. 2). 

Fita Verde “Vinha sobejadamente”, demasiadamente focada nas sensações que aquele 

momento provocava em si, então não se preocupou em alcançar as borboletas ou colher um 

buquê de flores para sua avó. No entanto, ao entrar na casa de sua avó, todo este 

encantamento vai se desconstruindo ao se deparar com a imagem dela que “estava na cama, 

rebuçada e só. Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um ruim 
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defluxo” (ROSA, 1992, p.15). Neste instante, a menina se defronta com a perda e “parece”, 

como afirma o narrador, ter juízo pela primeira vez: “Fita-Verde mais se assustou, como se 

fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: – Vovozinha, eu tenho medo do Lobo!…” (ROSA, 

1992, p. 24). 

Nesse instante, podemos perceber o desespero da jovem ao analisar o que aconteceu 

durante sua passagem pelo bosque e ao enfrentar a perda de sua avó: “Mas a avó não estava 

mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo”(ROSA, 

1992, p. 25) sendo que ela terá que voltar e encarar sozinha, mesmo com medo do lobo, este 

novo mundo que se abre diante de seus olhos, cercada de dúvidas, de responsabilidade, dor e 

perda, ao retornar para sua casa. 

 A forma como o discurso é construído no conto Fita Verde no cabelo: nova velha 

estória vai desvelando a ousadia do autor ao nos mostrar sutilmente que perdemos a 

ingenuidade quando nos são apresentados os nossos limites. Resta-nos indagar como ficará 

Fita Verde após passar por esta aventura: permanecerá presa em uma aldeia qualquer, com 

“velhos que velhavam”, ou irá romper com suas barreiras em busca de um desconhecido que a 

encante? 

 Camara (2012, p. 259-260) reitera que “Ainda que apresentem intenções distintas, 

Guimarães Rosa e Charles Perrault se aproximam” ao se referir ao final da estória que em 

ambas a menina se depara com a morte. Nesse momento, temos um enfrentamento das 

situações vividas pelas duas personagens, enfrentamento que pode ser traduzido como uma 

espécie de rito de passagem da fase infantil para a faseadulta:  

 

O herói como mediador, ao enfrentar as provas que o confrontam com a antítese 

bem-mal, atinge um novo estado. As provas – clara reminiscência das provas 

iniciáticas – são essenciais para uma leitura do mito que se esconde por detrás do 

conto de fadas. Isso nos remete, de modo fundamental, ao drama do homem sobre a 

terra. As provas, que se repetem até serem compreendidas, aceitas e assumidas, 

conduzem a um despertar (PAZ, 1995, p. 57). 

 

Embora na trama roseana a morte possa parecer acontecer de forma não tão impactante 

como na de Perrault,em que o lobo come a vovozinha e a Chapeuzinho, ela, contudo, traz 

consigo a maturidade para a personagem de Fita Verde (CAMARA, 2012, p. 259-260). 

*   *   * 

Em 1979, surge o conto Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque de Holanda, 

umaparódia do conto“Chapeuzinho Vermelho” de Perrault, que após quase dois séculos ganha 
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nova versão pelos Grimm. Em sua releitura paródica, Chico Buarque retrata a personagem 

principal da história, Chapeuzinho, não mais como uma paciente da ação, mas como agente 

dos acontecimentos da narrativa. 

No conto de Holanda, a menina se chama “Chapeuzinho Amarelo”. A garota tinha 

medo de tudo, trovão, minhoca, sombra e com isso nem dormia porque tinha medo de sonhar. 

Dentre todos os seus medos, o maior era o medo de encontrar o lobo. No entanto, um dia 

encontra-se com ele e o medo foi desaparecendo até que o animal, de lobo,é transformado 

num bolo. Nesse momento, é o lobo que tem medo de Chapeuzinho, pois ela pode comer o 

bolo. Então, no final da narrativa, Chapeuzinho supera seu medo. 

Nos contos de Grimm e Perrault, Chapeuzinho representa a “ingenuidade”, a 

fragilidade. O lobo conversa com Chapeuzinho e consegue persuadi-la a lhe informar todo o 

trajeto até a casa de sua avó: 

 

 A ingenuidade da menina, na conversa com o animal, é marcada por Perrault pelo 

emprego do adjetivo “pobrezinha”, bem como pelo fato de ela desconhecer ser 

perigoso “parar para escutar um lobo”. Nos Grimm, a menina também desconhecia 

tratar-se de um ser perverso e, por essa razão, não sentiu medo. Toda essa 

ingenuidade faz que ela lhe descreva, detalhadamente, o local onde a avó morava, 

indicando importantes pontos de referência: “moinho”, “primeira casa da 

cidadezinha”, em Perrault; “a uns quinze minutos dali”, “debaixo de três grandes 

carvalhos”, “cercada de uma sebe de aveleiras”, para os Grimm.(CAMARA, 2012, 

p. 253). 

 

 

Chapeuzinho Vermelho é apresentado nos contos de Perrault e dos Grimm como uma 

menina inocente que desconhece o perigo. Já a imagem do lobo é representada pela 

“ferocidade” e maldade nos contos de Perrault e dos Grimm, mas com intensidades diferentes. 

No conto de Perrault, o lobo apresenta uma ferocidade mais intensa do que no conto dos 

Irmãos Grimm: 

 

O grau de ferocidade é um traço que distingue as narrativas dos autores. Em 

Perrault, o lobo narrador diz que, ao entrar, o lobo “... avançou sobre a pobre mulher 

e devorou-a num instante...”. Nos Grimm, ele “... entrou na casa e foi direto à cama 

da vovó, e a engoliu antes que ela pudesse vê-lo...”(CAMARA, 2012, p. 253). 

 

 

  

 Na paródia de Chico Buarque, esse discurso é desconstituído, quando o autor de 

Chapeuzinho Amarelo apresenta uma personagem feminina, criança forte, capaz de enfrentar 

o medo, representado pela figura do lobo: 

 

o medo do medo do medo 

de um dia encontrar um LOBO.  

Foi passando aquele medo  
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do medo que tinha do LOBO (HOLANDA, 2006, p. 18). 

 

No início desta narrativa escrita em versos, o autor caracteriza-a como amarela: “Era a 

Chapeuzinho Amarelo / Amarelada de medo”, apresentando uma característica da 

personagem com seu jogo de palavra “amarelo” e “amarelada”. Podemos analisar o sentido 

conotativo depreciativo do verbo “amarelar”, que de acordo com o dicionário Ferreira (2008, 

p.115) significa “acovardar-se”. Na narrativa de Buarque, tal verbo se relaciona com a ação 

provocada pelo medo avassalador que a menina apresentava em relação ao lobo, impedindo-

ade realizar as brincadeiras de crianças, deixando-a paralisada, sem viver a contento: 

 

Tinha medo de trovão. 

 E minhoca, pra ela era cobra. 

 E nunca apanhava sol  

 porque tinha medo da sombra. 

 Não ia pra fora pra não se sujar.  

 Não tomava sopa pra não se ensopar. 

Não tomava banho pra não descolar.  

 Não falava nada pra não engasgar  

Não ficava em pé com medo de cair.  

Então vivia parada,  

deitada, mas sem dormir,  

com medo de pesadelo.  

Era a Chapeuzinho Amarelo (HOLANDA, 2006, p. 09). 

 

 Desse modo, percebemos que a menina não conseguia encarar a realidade em seu 

caráter múltiplo, passando a ver tudo de forma negativa, não levando em consideração os 

aspectos positivos de sua existência:  

Não ia pra fora pra não se sujar  

 Não falava nada pra não engasgar  

Não ficava em pé com medo de cair.  (HOLANDA, 2006, p. 09). 

 

O medo era tão intenso na vida de Chapeuzinho Amarelo que tudo que ela via ou 

imaginava se apresentava diante de seus olhos com uma proporção maior do que oreal: “E 

minhoca, pra ela era cobra” (HOLANDA, 2006, p. 9). Contudo, no momento em que o autor 

revela que o “antagonista” da história era:“Um LOBO que nunca se via, que morava lá pra 

longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha” (HOLANDA, 2006, p. 12) e 

depois afirma que “vai ver que o tal do LOBO nem existia” (HOLANDA, 2006, p. 12), deixa 

perceber que esse lobo não é concreto,  é algo abstrato, que faz parte da imaginação da 

personagem.  

No entanto, o medo ainda é presente na vida da menina, isto pode ser comprovado 

quando o autor se utiliza do substantivo medo, reiteradas vezes, para reforçar o sentido: 

Mesmo assim, a Chapeuzinho  
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tinha cada vez mais medo  

do medo do medo do medo  

de um dia encontrar um LOBO. 

Um LOBO que não existia. (HOLANDA, 2006, p. 14).  

 

Com a possibilidade de o Lobo não ser real, o poder do medo provocado na menina 

perde seu potencial: 

Foi passando aquele medo  

 do medo que tinha do lobo. 

 Foi ficando só com um pouco  

 de medo que tinha daquele lobo.  

 Depois acabou o medo  

 e ela ficou só com o lobo. (HOLANDA, 2006, p. 18).   

 

Nesse momento, a palavra lobo deixa de ser escrita em letras garrafais e passa a ser 

escrita do tamanho das outras palavras, como bem observa Cunha (2003, p. 92): “[...] a 

palavra LOBO, que aparecia em letras grandes, acaba por ter a dimensão das outras palavras 

tornou-se comum”. 

O lobo se personifica, tornando-se real, como pode ser entrevisto na passagem:  

Mas o engraçado é que,  

 assim que encontrou o LOBO,  

a Chapeuzinho Amarelo  

foi perdendo aquele medo" (HOLANDA, 2006, p. 18). 

 

 Nesse momento, as crianças leitoras podem desconstituir a imagem negativa que 

antes haviam formado sobre ele, e nesse instante, o medo também vai se desconstituindo em 

seu imaginário. O lobo, no decorrer da narrativa, perde seu poder de persuasão sobre a 

personagem de Chapeuzinho Amarelo e gradativamente se transforma em umacaricatura:  

O lobo ficou chateado 

 de ver aquela menina 

 olhando pra cara dele,  

só que sem o medo dele.  

 Ficou mesmo envergonhado,  

 triste, murcho e branco-azedo. (HOLANDA, 2006, p. 21).  

 

Chapeuzinho Amarelo se distancia da imagem de Chapeuzinho Vermelho, apresentada 

como uma garota passiva às ordens que recebe:“Vou fazer tudo como se deve, - disse 

Chapeuzinho Vermelho à mãe, dando-lhe a mão como promessa" (GRIMM,1989, p. 144). 

Podemos perceber sua inocência por não reconhecero perigo: "E quando Chapeuzinho 

Vermelho entrou na floresta, encontrou-se com o lobo. Mas Chapeuzinho Vermelho não sabia 

que fera malvada era aquela, e não teve medo dele" (GRIMM1989, p.144).   

A protagonista de Chapeuzinho Amareloadquire uma feiçãodominadora de seus 

sentimentos:  

O lobo ficou chateado 

de ver aquela menina 
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 olhando pra cara dele,  

só que sem o medo dele (HOLANDA, 2006, p. 21).  

 

Nesta perspectiva, percebemos que a releitura feita por Chico Buarque pode aguçar a 

curiosidade e instigar as crianças a refletirem sobre os seus sentimentos e ideais, estimulando-

as a enfrentar seus medos.  

Chico Buarque se apropria do lúdico numa linguagem metafórica (lobo/bolo/bobo), 

com um jogo de palavras que promove a desconstrução do sentimento do medo, reforçando 

assim a imagem de superação da personagem Chapeuzinho Amarelo frente ao seu medo. Por 

tais razões, instaurando um discurso que se coloca “ao lado” do discurso literário predecessor, 

alterando-o, redimensionando-o, invertendo seus sentidos, o autor produz excelente paródia 

dos contos clássicos retomados. 

 

3- Chapeuzinho Vermelho, Fita Verde e Chapeuzinho Amarelo: aproximações e 

distanciamentos... 

 

Em busca de compreender as relações entre os contos“Chapeuzinho Vermelho” de 

Perrault (1989) e Irmãos Grimm (1989), Fita Verde no cabelo: nova velha história (1992) e 

Chapeuzinho Amarelo (2006) faremos um paralelo entre eles, examinando, assim, o que os 

distancia e o que os aproxima.  

Apesar das narrativas de Perrault e dos Grimm estarem separadas por quase dois 

séculos, mantêm algumas semelhanças, tais como a presença do lobo, o fato de Chapeuzinho 

ir sozinha à casa da avó e a avó ser engolida pelo animal(BORTOLIN;SILVA, 2011, p.29-

31). 

Nas versões de Perrault, Grimm e Rosa, a personagem principal, a menina, usava um 

adereço no cabelo. Em “Capuchino Vermelho” e “Chapeuzinho Vermelho”: 

 

O vermelho é a cor que simboliza as emoções violentas, incluindo as sexuais. 

O chapéu de veludo vermelho dado pela avó a Chapeuzinho Vermelho pode 

ser visto como símbolo de uma transferência prematura da atratividade 

sexual, que é ainda mais acentuada pelo fato de a avó ser velha e doente, 

demasiado fraca até para abrir uma porta(BETTELHEIM, 2008, p. 240). 

 

 No entanto, Chapeuzinho Vermelho não está pronta para lidar com suas 

questões sexuais, por ser ainda uma menina e não conseguir compreender as emoções 

transpostas pelo ato sexual. A este respeito, Betthelheim (2008, p. 24) observa: “o perigo para 

Chapeuzinho Vermelho é sua sexualidade nascente, para a qual não está ainda 
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emocionalmente madura o bastante”, pois nesse momento a menina não se constitui como 

sujeito psicologicamente capaz de ter experiências sexuais com segurança e dominar seus 

sentimentos, conseguindo assim, um amadurecimento perante a perda que adveio da morte de 

sua avó (BETTELHEIM, 2008, p. 240). 

 Em Holanda, a menina não usa nenhum adereço. É apresentada, ao contrário, por 

marcante característica psicológica, qual seja, o medo que sentia de tudo: 

 Chapeuzinho Amarelo 

Amarelada de medo,  

tinha medo de tudo, 

 aquela Chapeuzinho (HOLANDA, 2OO6, p. 7).  

 

 A cor amarela remete-nos a uma pessoa “amarela”, apática, amedrontada. Coelho 

(2003) sugere a palavra amarelo como algo “desagradável”, um “sorriso amarelo”. 

Na narrativa de Guimarães Rosa (1992), Fita Verde usa uma fita “inventada no 

cabelo”: 

O objeto “fita” traz à ideia um enfeite menos marcado em termos de faixa 

etária, abrindo, assim, espaço para caracterizar uma criança mais velha 

(menos “infantil”), uma pré-adolescente ou mesmo uma adolescente. Quanto 

à cor, a sua simbologia do verde remete a “vigor juventude, frescor, 

esperança e calma”. Evidencia-se, desse modo, a relação entre personagem, 

objeto e atributo (CAMARA, 2012, p. 256). 

 

 

Fita Verde (ROSA, 1992) é quem escolhe usar a “fita” no cabelo, enquanto que 

Chapeuzinho (GRIMM, 1989) ganhou o “capuz” de sua avó. 

  Outras partes que dialogam entre os textos de Grimm, Perrault e Rosa é a ida até a 

casa da avó. Da casa de Chapeuzinho até a casa de sua avó, ela passa pela “floresta” 

(Grimm1989) e (Perrault, 1989); em Rosa (1992) ela passapor um “bosque”. Nessa travessia, 

a menina encontra com o lobo tanto na versão dos Grimm, quanto na de Perrault e não 

reconhece nele a personificação do mal. No entanto, na história de Rosa (1992, p.8), não 

existe lobo, pois os lenhadores o haviam exterminado. 

 Na narrativa de Holanda (2006), Chapeuzinho “vivia parada, deitada, mas sem dormir, 

com medo de pesadelo”. Nessa narrativa, não há a passagem em que a menina tenha que 

passar pela floresta. Chapeuzinho não é mais vista como “inocente”, agora busca um 

amadurecimento, que a libertará do medo que era representado pelo lobo:  

E de todos os medos que tinha  

o medo mais que medonho  

 era o medo do tal do Lobo 

Um LOBO, que nunca se via  

, do outro lado da montanha  

num buraco da Alemanha  

 [...], que vai ver que o tal LOBO 

 nem existia (HOLANDA, 2006, P. 12). 
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O lobo na versão de Perrault “é o desejo, não somente o sexual, mas também um 

aspecto humano mais profundo: o anseio. Outro aspecto a considerar diz respeito ao contexto 

sedutor – o ‘lobo’ como um símbolo devorador” (CAMARA, 2012, p. 253). Na versão dos 

Grimm, o lobo é apresentado com uma característica menos feroz, como afirma Camara: 

“apresentam-no ao leitor como ‘o lobo’, que, no diálogo com a menina, se mostra ‘todo 

dengoso’.” (CAMARA, 2012, p. 253). O lobo no conto dos Grimm tenta envolver, distrair e 

persuadir Chapeuzinho: “Por que não olhas para os lados? Acho que nem ouves o mavioso 

canto dos passarinhos! Andas em frente como se fosses para a escola, e no entanto é tão 

alegre lá no meio do mato”(GRIMM, 1989, p. 145).O lobo tenta persuadi-la, com seu 

discurso sedutor, usa do “prazer” em apreciar aquele instante para retardar sua chegada à casa 

de sua avó.Camara acrescenta que: “É esse prazer que orienta os passos da menina” (2012, p. 

254). 

Na narrativa de Holanda, o lobo faz parte da imaginação da menina. No início,o medo 

do lobo é apresentado ao leitor tanto por meio da narrativa, quanto pelas ilustrações. Aparece 

na sombra de Chapeuzinho Amarelo, mas em uma dimensão bem maior que o tamanho dela,  

demonstrando o quanto o pavor que a menina sentira era exagerado (HOLANDA, 1989, p. 

13-14). Mas perde sua força no decorrer da história, até que ela se depara com ele; nesse 

instante o medo diminui ao ponto de o lobo se transformar em “bolo” e ficar com medo da 

“Chapeuzim” de Chico Buarque que promove, nesta passagens, no bojo do próprio nome da 

protagonista, uma inversão de sentidos tipicamente paródica: 

 

E de todos os medos que tinha 

o medo mais que medonho  

 era o medo do tal do LOBO  

[...] e de tanto esperar O lobo, 

 um dia topou com ele[...] 

Foi passando aquele medo 

 do medo que tinha do LOBO.[...] 

Chapeuzinho encheu e disse:  

“Para assim! Agora! Já! 

 Do jeito que você tá!”. 

 E o lobo parado assim  

do jeito que o lobo estava.  

Já não era mais um LO-BO. 

 Era um BO-LO.  

Um bolo de lobo fofo,  

tremendo, tremendo que nem pudim, 

 com medo da Chapeuzim (HOLANDA, 1989, p. 26). 

 

 

 Como Chico Buarque também é músico, podemos perceber a musicalidade por meio 

das rimas no conto de Chapeuzinho Amarelo, deixando o conto mais divertido. O autor 
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alicerça sua obra com a utilização de uma linguagem literária que encanta o leitor criança, por 

ser retratada de forma lúdica. Isso pode ser percebido em várias partes do conto, como: 

“pudim\Chapeuzim”, “montanha\ Alemanha” e “estranha\aranha” (HOLANDA, 1989). 

Outra imagem interessante na narrativa em questão é o formato do rosto do lobo com a 

boca aberta na onda do mar e Chapeuzinho Amarelo percebendo que ele não representava o 

perigo que ela imaginava (HOLANDA, 1989, P. 26). 

 Nos contos de Perrault e Rosa há a presença da morte, mas com sentidos diferentes. 

Em Perrault, o fato de o lobo engolir Chapeuzinho Vermelho e a vovó não é somente para 

“entreter o público, mas dar uma lição de moral específica com cada um de seus contos.” 

(CAMARA, 2012, p. 250).Perraultapresenta a morte de Chapeuzinho com o intento de 

advertir as crianças em relação à desobediência às mães. A história termina com uma “moral”: 

Vimos que os jovens, 

Principalmente as moças,  

Lindas, elegantes e educadas,  

Fazem muito mal em escutar  

qualquer tipo de gente,  

Assim, não é de estranhar que,  

por isso o lobo as devore[...]” 

(PERRAULTapud, CAMARA,  2012, p. 250-251). 

 

Em Fita Verde, Guimarães Rosa apresenta a consciência da morte, pela protagonista, 

gradativamente, suavizando o impacto dela nos potenciais leitores: “Mas a avó não estava 

mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo” 

(ROSA, 1992, p. 25).Fita Verde sente medo ao se deparar com a perda da avóe acaba 

amadurecendo. Nesse instante, ela terá dese “confrontar com a morte e dar conta 

dela”(CAGNETI, 2013, p. 14). Este amadurecimento parece estar relacionado à noção de 

juízo no sentido de ajuizar-se, de tomar conhecimento de determinado fato, como deixam 

entrever duas passagens diferenciadas da obra. Num primeiro momento, o autor apresenta a 

menina como alguém sem juízo: “todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha” 

(ROSA, 1992, p. 3) e ao final ele assim a apresenta: “Fita-Verde mais se assustou, como se 

fosse ter juízo pela primeira vez” (ROSA, 1992,p.24). 

 Esta passagem de amadurecimento de Fita Verde é sugerida pelo autor na última 

imagem do conto, quando temos Fita Verde, com os cabelos aos ventos, sozinha, de um lado 

da folha, e do outro as casas da “aldeia” voando no céu, representando seu despertar para uma 

vida com responsabilidades, cheia de perigos, como afirma Cagneti (2013, p. 14): “seu mundo 

está em deslocamento”. Nesta perspectiva, as casas voando pelos ares podem sugerir que o 

mundo da protagonista está se desmoronando, que ela terá que lidar com seus medos e com 

isso amadurecer. 
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 No conto de “Chapeuzinho Vermelho” e Chapeuzinho Amarelo também ocorre um 

amadurecimento das personagens. Em “Chapeuzinho Vermelho” isso se dá quando no 

momento em que a protagonista se depara com o medo da morte, ao ser atacada pelo lobo: 

“Ai como eu fiquei assustada, como estava escuro lá dentro da barriga do lobo!”. Ela 

consegue enfrentar o perigo e aprender que precisa seguir os conselhos de sua mãe. Na 

história de Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo, a menina luta contra seus medos superando 

todos os obstáculos e conseguindo assim amadurecer diante do medo do lobo: 

 Mesmo quando 

está sozinha, 

inventa 

uma brincadeira, 

 e transforma 

em companheiro 

cada medo que ela tinha. 

 (HOLANDA, 2006, p. 31) 

 

 Para compreender as releituras feitas por Rosa e Chico Buarque é importante que 

consideremos o momento histórico em que foi publicadoos livros em análise. De acordo com 

Camara (2013, p. 7-8): 

 

O ano de 1979 insere-se no período que podemos definir como Ditadura 

Militar ,período da política brasileira em que os militares governaram o 

Brasil. Esta época vai de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de 

democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição 

política e repressão aos que eram contra o regime militar. 

 

 

 O livro Fita Verde no Cabelo: nova velha estória foi lançada em 1964, ano do golpe 

militar, momento em que o Brasil vivia uma conturbação política e social. Em 1979, Chico 

Buarque publica o livro Chapeuzinho Amarelo, período em que o país começa a galgar a 

passos lentos rumo à democracia.  

De Perrault (1697) aos Grimm (1812), passando por Rosa (1964) e chegando até 

Holanda (1979)quatro diferentes narrativas apresentam elementos que as distanciam entre si e 

outros que as aproximam. Para melhor visualizarmos algumas destas aproximações e 

diferenças, ilustramos em tabela alguns tópicos contemplados em nossa análise comparativa: 
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Elementos Autores 

 Perrault Grimm Rosa Holanda 

Levar alimentos na casa da avó X X X  

Deslocamento sozinha X X X  

Desafio e obstáculos X X X X 

Adereço no cabelo X X X  

Presença de lobo X X X X 

O lobo devorar/engolir a Chapeuzinho e a vovó X X   

Presença do caçador  X X  

Morte X  X  

 

 

Assim se dá o jogo intertextual entre as narrativas. Textos mais contemporâneos 

retomam textos predecessores, num misto de distanciamento e aproximação, conservação de 

determinados elementos e inversão de outros, evidenciando o dinamismo da arte literária ao 

longo dos tempos 

 

Considerações Finais 

 

Os contos clássicos e suas releituras são importantes instrumentos para a formação dos 

leitores (jovens e crianças) contemporâneos, por proporcionarem experiências, descobertas às 

novas gerações, além de propiciarem uma mirada crítica à sociedade vigente, retratando ainda  

problemas relacionados à vida e à morte (CAGNETI, 2013, p. 19).  

Ainda segundo Gagneti (2013, p.19), “mudaram os tempos, mudou o homem, 

revestiram-se os contos tradicionais de outras tantas formas. Mudou nosso jeito de ler. Não 

mudou a condição humana. Daí a permanência e importância desses contos entre nós”. O 

leitor de hoje não é o leitor de ontem e não será o leitor de amanhã; mudam-se as épocas e 

com isso entram em cena novos perfis de leitores. 

A literatura para crianças e jovens é repleta de temas instigantes e simbólicos que 

atraem e fascinam o leitorde várias idades. As boas obras deste subgênero literário propiciam 

um processo deconstrução de sentidos maior do que oievidenciada nasuperfície das narrativas. 

É importante que o leitor esteja apto para compreender o que está nas lacunas legadas pelo 

autor, sugestionadas por imagens ou por palavras que sugerem outras leituras. Além disso, 
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“Essa atitude de interação nasce do fato de que texto e leitor estão mergulhados em horizontes 

históricos, muitas vezes diferentes e defasados, que precisam se fundir para que a 

comunicação ocorra”(ZIRALDO, 2001,p. 149). Esta interação pressupõe uma participação 

ativa por parte da criança leitora, como bem observa Betthelheim (2008, p. 236):  

 

O conto de fadas só alcança um sentido pleno para a criança quando é ela 

quem descobre espontânea e intuitivamente seus significados previamente 

ocultos. Essa descoberta faz com que uma história passe de algo que é dado à 

criança a algo que ela em parte cria para si própria. 

 

 

Portanto, apresentar uma leitura dos textos clássicos aos leitores contemporâneos e 

posteriormente sugerir algumas releituras paródicas de tais narrativas é oportunizar a eleso 

acesso a todo um imaginário literário, cultural, proporcionando-lhes possibilidades de 

reflexão crítica sobre seus próprios sentimentos, dúvidas e valores. Logo, é de suma 

importância que o leitor contemporâneo tenha acesso à paródia dos textos clássicos, pois elas 

podem lhe proporcionar a construção de pontos de vista múltiplos, ao invés da rigidez dos 

conceitos e significados que se pretendem autoritariamente únicos.  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: Gostosuras e bobices. São Paulo, SP: Scipione, 

2001. 

  

AGUIAR, Vera Teixeira de (Or.). Era uma vez... na escola: formando educadores para formar 

leitores. Belo Horizonte, MG: Formato, 2001. 

 

BARUZZI, Agnese; NATALINI, Sandro. A verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho. 

São Paulo: Brinque-Book, 2013. 

 

BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

 

 

BORTOLIN, Sueli; SILVA,RovilsonJoséda. As diferentes cores de Chapeuzinho. In: 

REZENDE, Lucinea Aparecida de. Leitura infantojuvenil: abordagens teórico-práticas. 

Londrina; EDUEL, 2011. 

 

BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Editora Cultrix, 1994. 

 



20 
 

CAGNETI, Sueli de Souza. Leituras em contraponto: novos jeitos de ler. São Paulo: Paulinas, 

2013. 

 

CAMARA, Tania Maria Nunesde Lima. Fita Verde no cabelo: o reconto na prosa poética de 

Guimarães Rosa. In: AGUIRA, Vera, Teixeira; MARTHA, Alice Áurea Penteado. O conto e 

o Reconto das Fontes à invenção. Assis: Cultura Acadêmica, 2012. 

 

CAMARA ,Tania Maria Nunes de Lima . Chapeuzinho Amarelo: Textos e Contextos. 

Uberlândia: EDUFU, 2013. 

 

COELHO, Nelly Novaes. O conto de fadas. São Paulo: Ática, 1987.  

 

_________. Panorama histórico da Literatura Infantil/Juvenil I. São Paulo: Ática, 1991 

 

_________. Dicionário crítico da literatura infantil e juvenil brasileira. 4. ed. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 1995. 

 

_________. O conto de fadas: símbolos – mitos – arquétipo. São Paulo: Paulinas, 2012. 

CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura infantil: teoria e prática. 18. ed. São Paulo: 

Ática, 2003. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Mini Aurélio: O dicionário da Língua Portuguesa. 

6. ed. Curitiba: Positivo LTDA, 2008. 

 

GRIMM, Jacob Ludwig Karl; GRIMM, Wilhelm Karl.Os contos de Grimm. Ilustração Janusz 

Grabianski. Tradução de Tatiana Belinky. 6. ed. São Paulo: Paulus, 1989. 

 

HOLANDA, Chico Buarque de. Chapeuzinho Amarelo. 36p. Ilustrações de Ziraldo. Rio de 

Janeiro: José Olympio Editora, 2006.  

 

PAZ, Noemí. Mitos e ritos de iniciação nos contos de fadas. Tradução de Maria Stela 

Gonçalves. São Paulo: Cultrix; Pensamento, 1995. 

 

PEREIRA,  Elvya Ribeiro. De (re)conto e (des)encanto: uma leitura de Fita verde no cabelo. 

Brasília, 2010. 

 

PEREIRA, Histávina Duarte.Releitura de Chapeuzinho: Era uma vez... em outras vozes. 

Catalão, 2014. 

 

PERRAULT, Charles. Contos de Perrault. Belo Horizonte: Itatiaia, 1989. 

 

RODRIGUES, Selma Calasans. O fantástico. São Paulo: Ática,1988. 

 

ROSA, João Guimarães. Fita verde no cabelo: nova velha estória. Iustrações Roger Mello. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 

 

SANT’ANNA, Affonso Romano. Paródia, paráfrase e Cia. 7. ed. São Paulo: Ática, 2000. 

 

ZIRALDO. O menino maluquinho. In: AGUIAR, Vera Teixeira. Era uma vez... na escola: 

formando educadores para formar leitores. Belo Horizonte: Formato, 2001. 


