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Resumo 

O presente artigo tenciona apresentar temática do medo na obra da literatura infantil 

Chapeuzinho Amarelo, que apresenta de forma claro e objetiva, colocando-o como personagem 

principal. A escolha do livro, escrito por Chico Buarque (1979), deve-se ao fato de ser uma 

reescrita diferenciada do conto tradicional Chapeuzinho Vermelho. O livro narra de forma bem 

humorada as aventuras de uma menina que tinha medo de tudo. A obra ressignifica a versão em 

que a menina medrosa isola-se do mundo, dos prazeres da infância, da alegria, enfim, por sentir 

fobia de tudo. A obra foi analisada observando pressupostos de Zilberman (2003), Pires (2008) 

e Bunn (2011), asseverando que há uma superação para esse terrível medo, transformando-o 

em motivo de risos e brincadeiras, elucidando as contribuições e os problemas de ordem 

emocional e psíquica que os contos de fadas apresentam ao leitor. 
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1. Introdução 

 

Contar histórias é inerente da história do homem, é uma forma de se transmitir 

conhecimento e costumes, para expor e ilustrar a vida e o mundo que o cerca. Como o mais 

importante exemplo disso, temos as pinturas rupestres encontradas nas cavernas. 

As narrativas arcaicas, surgidas dessa necessidade do homem de se comunicar, vão 

funcionar como uma espécie de resumo da história da humanidade, porque elas guardam a 

memória dos povos. Tais histórias, que antes mesmo da escrita eram transmitidas oralmente aos 

povos, foram caminhando e dando origem à literatura popular, cheia de contos e fábulas. Mas 

era preciso, também, chegar às crianças, e mais tarde, surgiria a literatura infantil. 

Seguindo tal pressuposto, tem-se que as histórias nasceram como forma de comunicação 

e eram essenciais para contar as experiências individuais que pudessem ser importantes para 

todo um grupo (PIRES, 2008). 

De acordo com FERRARI (2011), o conceito de infância fora delineado a partir do 

século XVIII, passando dessa forma, a levar em consideração aspectos físicos e mentais dos 

seres nesta fase da vida humana. Antes disso, as crianças eram tidas como “adultos em 

                                                 
1 Graduanda do Curso de Letras Português da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, sob a orientação 

do professor Dr. Ulysses Rocha Filho. Artigo apresentado como pré-requisito da disciplina Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), 
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miniaturas” e, como decorrência dessa visão, não recebiam os cuidados atinentes à infância. 

Froebel é o pioneiro em colocar a infância como fase fundamental para a formação do 

indivíduo. E suas ideias são difundidas até hoje. Defendia as atividades lúdicas com material 

pré-determinado para que se pudesse aproveita-las ao máximo. 

No Brasil, de acordo com Cunha (2003), os primeiros relatos desse novo gênero literário 

acontecem nas escolas, no início do século XX. Por volta dos anos 1921, há uma produção 

literária infantil mais elaborada, realizada por Monteiro Lobato, que marcou o cenário de uma 

época. Lobato sabia, como ninguém, estabelecer uma rica junção entre o real e o mágico, ao 

escrever histórias fantásticas que faziam dos seus livros verdadeiros e aconchegantes universos 

para eterna morada. 

Depois de Lobato, outros nomes surgiram no cenário literário infantil e se destacaram, 

a exemplo de José Lins do Rêgo, Viriato Correia, Érico Veríssimo, Vicente Guimarães, 

Francisco Marins e Lúcia Machado.  Chegada a década de 1970, outros notáveis do gênero 

ganharam destaque. Chico Buarque2, conhecido como músico, compositor e poeta, se aventura 

nesse terreno. Inspirado no conto Chapeuzinho Vermelho, de autoria de Charles Perrault3 (…), 

escreve Chapeuzinho Amarelo4, como forma de aproximar o personagem do universo de muitas 

crianças não tão destemidas como a personagem de Perrault. 

No conto de Perrault, uma garota conhecida como Chapeuzinho Vermelho atravessa a 

floresta para entregar uma cesta de mel para sua avó a pedido de sua mãe, mas a estrada a frente 

se bifurca entre um caminho longo e seguro e um caminho mais curto e perigoso. A menina 

toma o caminho curto aonde é vista pelo lobo mau. Ele sugere que a menina volte e tome o 

caminho longo, por segurança. Chapeuzinho segue o conselho do lobo e volta atrás. Mas 

enquanto ela toma o caminho longo, o lobo segue pelo caminho curto, chega à casa da avó, e a 

devora completamente. Então, se veste com suas roupas e aguarda Chapeuzinho na cama da 

                                                 
2 Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido por Chico Buarque (Rio de Janeiro, 19 de junho de 1944), é um 

músico, dramaturgo e escritor brasileiro. Musicou as peças Morte e vida Severina e o infantil Os Saltimbancos. 

Escreveu também várias peças de teatro, entre elas Roda Viva (proibida), Gota d'Água, Calabar (proibida), Ópera 

do malandro e alguns livros: Estorvo, Benjamim, Budapeste e Leite Derramado. Chico Buarque sempre se 

destacou como cronista nos tempos de colégio; seu primeiro livro foi publicado em 1966, trazendo os manuscritos 

das primeiras composições e o conto Ulisses, e ainda uma crônica de Carlos Drummond de Andrade sobre A 

Banda. Em 1974, escreve a novela pecuária Fazenda modelo e, em 1979, Chapeuzinho Amarelo, um livro-poema 

para crianças. (Disponível em http://www.chicobuarque.com.br) 
3 Charles Perrault (Paris, 12 de janeiro de 1628 — Paris, 16 de maio de 1703) foi um escritor e poeta francês do 

século XVII, que estabeleceu bases para um novo gênero literário, o conto de fadas, além de ter sido o primeiro a 

dar acabamento literário a esse tipo de literatura, feito que lhe conferiu o título de "Pai da Literatura Infantil". Suas 

histórias mais conhecidas são Le Petit Chaperon rouge (Chapeuzinho Vermelho), La Belle au bois dormant (A 

Bela Adormecida), Le Maître chat ou le Chat botté (O Gato de Botas), Cendrillon ou la petite pantoufle de verre 

(Cinderella), La Barbe bleue (Barba Azul) e Le Petit Poucet (O Pequeno Polegar).(Disponível em 

http://www.graudez.com.br/litinf/autores/perrault/perrault.htm 
4 A edição utilizada no presente trabalho data de 2011. 
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avó. Quando a menina chega, nota a aparência estranha de sua avó e tem o famoso diálogo com 

o lobo. 

Ainda que a personagem central apresentasse um medo, perfeitamente compreensível 

frente àquela situação inusitada, o que se tem, pela interpretação desse recorte, é a 

representação do medo diante de olhos, orelhas e da boca daquele ser desconhecido. Não se 

trata da avó da garotinha mas, sim, do lobo disfarçado da avó da criança. 

Nesse momento, a "avó" revela-se tentando devorar a Chapeuzinho, que grita assustada. 

Então, um caçador que passava por ali, ouve os gritos, e encontra o lobo dormindo na cama. O 

caçador então abre a barriga do lobo donde saem chapeuzinho e sua avó, ilesas. 

Chapeuzinho Vermelho é uma criança altamente sugestionável, quando mãe lhe pede 

que não mude de caminho, logo é dissuadida pelo Lobo Mau que a convence de tomar um 

caminho mais curto do que aquele orientado pela mãe. Então a personagem não é capaz de 

dissociar as intenções do lobo nas suas falas. 

Ao inverter o conto original, Chico Buarque consegue estimular tanto a imaginação da 

criança quanto do leitor adulto, que passa a dar um novo significado para a história que já 

conhecem tão bem. A personagem de Buarque não se encaixa nos padrões fantasiosos, tem uma 

capacidade maior de ver a realidade. Isso fica explícito no trecho do livro onde a personagem 

tinha medo de um lobo que não se via, e “que morava lá longe, do outro lado da montanha, num 

buraco da Alemanha”. 

O livro Chapeuzinho Amarelo é um clássico da literatura infantil brasileira e apresenta 

a história de uma personagem dominada pelo medo. Em suas páginas, o autor nos conta, de 

forma bem humorada as aventuras de uma menina que tinha medo de tudo. Chapeuzinho 

Amarelo nem brincava de tanto medo: medo de objetos e de eventos reais, medo de situações 

imaginadas, etc. 

 

Tinha medo de trovão. 

Minhoca, pra ela, era cobra. 

E nunca apanhava sol 

Porque tinha medo da sombra. (BUARQUE, 2011). 

 

Bunn (2011) nos afiança que a presença do medo é recorrente em muitas histórias da 

tradição oral, que objetivavam ensinar uma lição, assustar ou mesmo alertar as crianças sobre 

situações de perigo.  

 

O ser humano é envolvido por narrativas de medo desde o colo materno e também o 

medo se faz presente na produção cultural para as crianças – das canções de ninar aos 
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livros de literatura; dos filmes de desenho aos jogos de videogame. Em todos estes 

artefatos é possível encontrar o medo como elemento constitutivo do psiquismo 

infantil que precisa ser eliminado. Nos catálogos não é diferente. Eles tratam a questão 

do medo infantil com um mal que requer cura rápida, imediata. Prometem sempre, 

por meio da leitura dos livros, a eficaz, instantânea e radical supressão das 

manifestações de medo. (GOULART, 2007, p. 209 apud BUNN, 2011) 

 

Este sentimento, que está presente em muitas histórias, dentro da literatura infanto-

juvenil, nem sempre é disposto como o tema central, mas seguramente, é um forte sentimento 

que norteia as ações das personagens que nelas figuram. 

No caso de Chapeuzinho Amarelo, percebe-se que o foco principal da obra é o medo 

exagerado sentido pela personagem. Assim, vale ressaltar a dimensão deste sentimento dentro 

da literatura, sendo, portanto, o foco da obra de Chico Buarque. 

Desse modo, o propósito primordial do autor é discutir a dimensão da temática do medo 

adotada no imaginário daquela criança, buscando entender o modo como ele é representado na 

literatura infanto-juvenil, ou seja: onde o faz de conta permite ao leitor refletir sobre seus medos 

reais ou imaginários, e como lidar com eles. 

 

O comportamento emocional pode ter sua origem em fatos apavorantes relatados por 

pessoas principalmente ligadas pelo afeto à criança. Também seres ameaçadores, 

cruéis, contribuem, em crianças predispostas a neuroses, para o desencadear do 

processo neurótico. o material recalcado pode, sobretudo, quando liberado, através do 

sonho, se tornar real, acovardar o indivíduo perante a sociedade e destruir seu impulso 

de sobrevivência. 

Na faixa de idade em questão neste trabalho é o emocional que prevalece e as estórias 

são aceitas ou rejeitadas. Ora, todos os contos de fadas foram elaborados pelo adulto 

que projetou neles seus próprios fantasmas, medos e ódios. (ESTRELA, 2005, p. 32). 

 

Assim a exposição do medo é de fato algo apresentado pelo adulto ao universo infantil. 

A criança desconhece o medo até que este lhe é apresentado por um adulto, que no caso deste 

trabalho, aparece permeando as histórias e contos de fadas infantis. É de certa maneira uma 

forma de moldar os limites que a sociedade impõe aos sujeitos. 

 

2. O medo na obra Chapeuzinho Amarelo 

Emoções e sentimentos confundem-se frequentemente mas há diferenças: as emoções, 

por exemplo, têm uma manifestação corporal - riso, mãos suadas, choro. As emoções são 

importantes, porque não só nos ajudam a comunicar com os outros como também nos ajudam 

a perceber melhor o nosso estado emocional. 

Todas as emoções que sentimos são úteis, sejam negativas ou positivas, porque todas 

nos dão informações preciosas. Os sentimentos que à primeira vista nos parecem “maus”, como 
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medo, ou ansiedade, não são tão negativos assim; todos os sentimentos têm uma função a 

desempenhar. O seu grau de intensidade e a maneira como utilizamos a informação que eles 

nos dão é importante e pode determinar o sucesso (ou não) que temos em várias situações. 

Assim, o medo não deve ser considerado nocivo ao desenvolvimento infantil. 

O medo é uma das principais forças motivadoras da conduta humana. Ele é 

extremamente necessário para proteger a criança dos perigos. Os medos da infância nem sempre 

são previsíveis, uma vez que o mesmo estímulo pode ser ameaçador para uma criança e deixar 

outra totalmente indiferente. 

Através da fantasia, as crianças têm maior facilidade de compreensão, é pela forma 

lúdica de aproximação com o real que elas desenvolvem sua própria visão de mundo. As 

crianças dão vida a tudo: ao sol, à lua e a todos os elementos do mundo, da natureza e da vida. 

Nas histórias, elas se identificam facilmente com os problemas dos personagens, sendo isso 

fundamental para seu desenvolvimento emocional. 

O conto é, portanto, uma forma de enfrentar e experimentar sensações sem a necessidade 

de vivenciá-las. A imaginação tem o papel de fazer com que ela tenha essa vivência. Os 

sentimentos, frustrações são vividos intensamente durante a leitura, contação ou audição das 

histórias. Diante disso, a obra torna-se um importante instrumento de trabalho para ser utilizado 

na educação infantil, pois lida com sentimentos e experiências imaginárias e favorece o 

desenvolvimento da personalidade de cada criança. E por consequência esta concentra-se mais 

e aprende a respeitar o outro através dos contos e histórias infantis.  

Chico Buarque, ao escrever Chapeuzinho Amarelo, reforça iminentemente o medo 

vivenciado por uma menina que, ao se deparar com a figura do lobo é capaz de entender o 

elemento simbólico do personagem que faz parte das histórias infantis onde o lobo representa 

uma forma de controle e opressão. O autor de certa forma faz uma ligação com o momento 

político vivido na época da primeira publicação, a Ditadura Militar. Zilberman (2003) faz uma 

análise da obra destacando: 

 

O processo é mais complexo quando se trata de uma literatura de denúncia social. 

Trata-se, neste caso, de incorporar dados à interioridade do livro infantil, que os 

renegou por muito tempo. Por isso, sacode com as estruturas literárias, que precisam 

ser acomodadas à nova situação. (ZILBERMAN, 2003, p. 191). 

 

A história da personagem medrosa utilizada como forma de denúncia social se deve ao 

fato de que as crianças são influenciadas a certos comportamentos devido a esse medo excessivo 

presente nas histórias infantis. Com o passar dos tempos a inocência infantil ganha novos 
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horizontes, elas não estão mais condicionadas ao medo de um personagem e por isso a 

necessidade de reinterpretação dos contos infantis. 

Por isso, quando o autor se inspira na história da Chapeuzinho Vermelho, não o faz de 

maneira tão linear, ou seja, ele faz com que o personagem seja responsável pelo fim:  trabalha 

a inversão da estrutura dos contos de fadas, ou seja, a personagem principal não é mais refém 

dos acontecimentos da história. Ela, por outro lado, é responsável pelo seu desfecho. Na história 

de Buarque, enfrentamento de conflitos, a menina conta com soluções reais, não a ajuda das 

entidades fantásticas ou personagens heroicos como a fada madrinha e/ou o caçador. As 

soluções são trabalhadas pela personagem de forma solitária. 

Esse avanço com relação às atitudes da personagem confirma a metamorfose literária 

que acompanha os tempos. A figura da criança não se conserva tão inocente ao ponto de crer 

facilmente nos contos que lhe são apresentados. 

Pode-se observar que a forma de como controlar o comportamento da criança, a relação 

de mando, a ausência de atitudes decididas, o isolamento, o encontro, a coragem, o poder da 

palavra são fatos destacados em Chapeuzinho Amarelo, mas de alguma forma são destacados 

revelando o contraste com as atitudes conformadas e passivas da personagem inspiradora. 

No entanto, o medo é tema central. Tanto que no início da história a personagem é vista 

como extremamente triste e angustiada, sofrendo de insônia, tudo por causa do medo que a 

impede de viver. Esse medo chega a afastá-la do convívio social. E inicialmente, no primeiro 

contato, o leitor espera que seja uma obra ao menos parecida com a original. Contudo, essa 

história se difere da outra. Inicialmente, pela cor amarela, e posteriormente, faz com que o leitor 

tente entender o porquê da cor amarela. 

A mudança do nome da menina torna-se portanto significativa, pois o amarelo significa 

na nossa cultura o medo, o desconforto, a aflição do desconhecido, a covardia; já o vermelho 

demonstra a "sexualidade", a sedução, o fascínio secreto e proibido do outro. 

O autor cria uma personagem que se isola do mundo, uma vez que tem medo de tudo, 

inclusive das atividades normais de uma criança, tem fobia de tudo. As proibições impostas 

pelos adultos fizeram com que a personagem se fechasse num mundo imóvel onde tudo a faz 

sentir medo. Isso fica claro no trecho a seguir: 

 

Não ia pra fora pra não se sujar. 

Não tomava sopa pra não descolar. 

Não falava nada pra não engasgar. 

Não ficava em pé com medo de cair. 

Então vivia parada,  

deitada, mas sem dormir, 
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com medo de pesadelo. (BUARQUE, 2011)  

 

A apresentação da personagem é feita nas primeiras páginas, e a utilização das palavras 

“era” e “aquela”, logo demonstram ao leitor que Chapeuzinho Amarelo não se parece com a 

personagem Chapeuzinho Vermelho. E ao iniciar com a palavra “Era”, o autor faz uma 

recordação da expressão inicial dos antigos contos de fada: “era uma vez...”. 

 

Era a Chapeuzinho Amarelo. 

Amarela de medo. 

Tinha medo de tudo, 

aquela Chapeuzinho. (BUARQUE, 2011). 

  

Assim, o autor reforça a diferença entre as personagens, ressalta o tom amarelo da 

personagem que tinha medo de tudo. O amarelo representa, portanto, fraqueza ou até mesmo 

uma doença que a deixa amarelada, sem ação diante da vida. E quando fala “aquela 

Chapeuzinho”, quer dizer que o medo é da personagem Chapeuzinho Amarelo, afastando-a, 

então, da personagem original de Perrault. 

Quando Chico Buarque utiliza a palavra “tal”, que será vista no trecho abaixo, é possível 

perceber que a Chapeuzinho Amarelo é uma menina que tem uma certa visão de mundo, e 

conhece alguns contos de fada e por isso também reconhece a figura do Lobo Mau. Talvez por 

esse motivo o temia tanto. Isso demonstra que a personagem já tinha contato com os medos 

presentes nas histórias infantis. Não era, meramente, uma personagem passiva que vivia a 

história sem ter a direção do final, é ativa levando para um final não imaginado inicialmente 

pelo leitor. 

 

O medo mais que medonho 

era o medo do tal LOBO. 

Um LOBO que nunca se via, 

que morava lá pra longe, 

do outro lado da montanha, 

num buraco da Alemanha, 

cheio de teia de aranha, 

numa terra tão estranha, 

que vai ver que o tal do LOBO   

nem existia. (BUARQUE, 2011) 

 

Ao folhear o livro, interessante atentar que a ilustração da página apresenta uma 

Chapeuzinho já sem medo do bicho. O corpo dela está projetado para a frente. Ela encara o 

lobo, demonstrando curiosidade e valentia.  Não o vê mais como um animal traiçoeiro e cruel 
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capaz de engoli-la sem mastigar. A projeção da imagem da personagem representa a coragem, 

isso fica claro figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Chapeuzinho Amarelo analisando o Lobo. 

 

Ela parece analisar o lobo e se perguntar:  "É esse o lobo do qual eu estava com tanto 

medo?!" A figura do lobo é, então, ridicularizada. O processamento parodístico da história 

chega ao ponto máximo. Ou seja, o lobo já não lhe causa medo, se torna um personagem que 

provoca risos. 

Quanto mais tem contanto com ele, a intensidade do medo é diluída. O medo que ela 

projetava em suas fantasias era maior do que aquele causado diante do embate real com o lobo, 

e esse sentimento vai diminuindo até se extinguir. 

Essa mudança é observada pelo emprego da palavra "medo" nos versos registrados no 

meio do livro.  Primeiro aparece quatro vezes: 

                     

Foi perdendo aquele medo,   

o medo do medo do medo.. 

depois duas vezes: 

Foi passando aquele medo do medo... 

e, por último, uma única vez: 

Depois acabou o medo.  (BUARQUE, 2011). 

  

       Nessa mesma página percebe-se também o crepúsculo do medo pelo uso dos verbos 

"perder", "passar", "ficar" e "acabar": 

 

 Foi perdendo aquele medo, 

 Foi passando aquele medo 

 Foi ficando só com um pouco 

 Depois acabou o medo. (BUARQUE, 2011). 
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Percebe-se dessa forma que o emprego ou recorrência da palavra medo é uma forma de 

desmitificar o personagem lobo e até o medo interior da personagem principal. Essa recorrência 

é utilizada para apresentar ao leitor que o medo vai diminuindo até chegar ao não sentimento 

do medo, à coragem.      

Outra marca linguística importante na história e bem registrada é a desconstrução da 

figura do lobo através da própria palavra "LOBO". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. O Lobo se tornando bolo. 

Tal palavra aparece de forma destacada, em caixa alta até quando a menina o encontra, 

desse momento em diante a perda o temor é representada forma de escrever, letras maiúsculas 

se transformam em letras minúsculas: "lobo". Assim, semanticamente, Bolo se torna menos 

nocivo, menos perigoso que Lobo. 

Nessa versão de Chapeuzinho, texto e imagens expressam que Chapeuzinho Amarelo 

tinha muito medo de encontrar um lobo fantasioso, que tal como o velho lobo, este novo lobo 

também seria capaz de não só comer a vovozinha mas, também, o caçador, rei, princesa, três 

pratos de mingau, sete panelas de arroz e, de sobremesa, um chapéu. (Buarque, 2011) 

Este medo é muito bem ilustrado por Ziraldo5 que utiliza uma figura-fundo onde a 

sombra projetada pelas pernas de Chapeuzinho sugere formar a boca do lobo pronto para 

devorá-la e essa “boca” representa o medo que a menina possuía de um lobo não-existente que 

só aparece como uma sombra recortada na claridade. 

                                                 
5 Ziraldo Alves Pinto (da cidade de Caratinga, 24 de outubro de 1932) é um cartunista, chargista, pintor, 

dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humorista, colunista e jornalista brasileiro. É o criador de 

personagens famosos, como o Menino Maluquinho, e é, atualmente, um dos mais conhecidos e aclamados 

escritores infantis do Brasil. (Disponível em http://www.ziraldo.com.br) 
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Figura 3. A projeção do medo da Chapeuzinho. 

 

Sem a ajuda do caçador, Chapeuzinho tem que enfrentar “O medo do medo do medo de 

um dia encontrar um LOBO... Um LOBO que não existia” e este confronto é decisivo para o 

desfecho da história, pois neste momento ocorre o conflito entre o personagem e a possível 

solução do mesmo e é esta mudança de atitude que rompe a opressão, o controle e faz com que 

se liberte do conformismo e da passividade, representada por Chapeuzinho Vermelho. 

A sequência de ilustrações feitas por Ziraldo mostra a menina e o lobo frente a frente, 

com as mãos abaixadas, mostrando que estão prontos para lutar – a menina pronta para vencer 

o medo e o lobo pronto para impor o medo – e então a menina “vence”, uma vez que o lobo já 

não lhe causa medo. E quando ela se projeta para cima do lobo, o medo finalmente é extinto. 

Depois disso, Chapeuzinho, que se fechava para o mundo, presa à sua imaginação, começa a 

enxergar o lobo como um animal qualquer, provavelmente incapaz de devorar pessoas, 

portanto, já não o vê mais como um animal traiçoeiro e cruel capaz de engoli-la sem mastigar. 

O Lobo, por sua vez, ao compreender que a menina não tinha mais medo e, portanto, 

não reage conforme suas expectativas, sente-se desmoralizado e isto é ressaltado na ilustração 

quando o lobo perde sua identidade pavorosa e ganha a imagem do verdadeiro palhaço. 
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Na tentativa de recuperar seu papel de vilão e dominador, grita seu nome várias vezes 

e, ao ouvir seus gritos, Chapeuzinho Amarelo não demonstra medo, como na versão consagrada 

de Charles Perrault. Mais uma vez, o narrador afirma que a menina conhece as antigas histórias 

em que o lobo aparece como sendo mal, insaciável, destruidor.  

Para afirmar isso, usa a palavra "enjoada", o qual subentende-se que a menina está 

saturada desse animal faminto que aparece em tantas histórias que ouviu ou leu e, como tal, 

despreza suas garras e presas às quais considera inofensivas e, portanto, a Chapeuzinho 

Amarelo, neste momento, revela uma nova imagem: corajosa, forte, dominadora e ousada. 

 

Chapeuzinho deu risada. 

E ele berrou: EU SOU UM LOBO!!! 

Chapeuzinho, já meio enjoada,  

Com vontade de brincar 

De outra coisa. (BUARQUE, 2011) 

 

A superação do medo é também percebida através da decomposição em sílabas da 

palavra "lobo" e da inversão destas sílabas e, o próprio lobo, através do grito e da repetição do 

seu nome “...lo-bo-lo-bo-lo-bo-lo-bo-lo...” (na tentativa de recuperar sua imagem 

amedrontadora) colabora para sua transformação da palavra “lobo” em "bolo"! 

Nesse momento, “O LOBO” vira “um lobo”, ou melhor, dizendo “um lobo bolo” que é 

decorado como tal, pela imaginação da Chapeuzinho, que podia degustá-lo, mas preferiu não 

comer aquele “bolo de lobo”, porque ao invés desse bolo, sempre preferiu o de chocolate... 

 

Aí, 

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, 

Figura 4. O lobo ficou chateado. 
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Tremendo que nem pudim, 

Com medo da Chapeuzim. 

Com medo de ser comido  

Com vela e tudo, inteirim. (BUARQUE, 2011). 

 

Outro fator interessante e importante na história é a transformação da figura do lobo 

através da própria palavra "LOBO", que, inicialmente, aparece em letras maiúsculas até quando 

a menina o confronta e, a partir do momento que ela perde o medo, a grafia passa a ser 

minúscula: "lobo", portanto, menos perigoso do que “LOBO”. 

Quando, finalmente, a personagem se desprende do medo, o autor não mais se refere à 

menina como Chapeuzinho Amarelo, uma vez que a palavra "amarelo" significa o medo que 

ela sente do lobo. E, no momento em que se liberta do medo com talento e coragem, ela se 

liberta da prisão nominal de Chapeuzinho Amarelo - e agora ela é a "Chapeuzinho" ou "a 

menina", que passa a ser simplesmente menina e, como tal, passa a se divertir com outras 

crianças.  

Aparece, então, brincando de amarelinha com as bochechas vermelhas - assim a cor 

corada do seu rosto é um sinal evidente de que o medo passou, já não é mais amarela. 

 

Não tem mais medo de chuva 

Nem foge de carrapato. 

Cai, levanta, se machuca, 

Vai à praia, entra no mato, 

Trepa em árvore, rouba fruta, 

Depois joga amarelinha 

Com o primo da vizinha, 

Com a filha do jornaleiro, 

Com a sobrinha da madrinha 

E o neto do sapateiro. (BUARQUE, 2011). 

 

Nas últimas páginas, tudo aquilo que causava medo na personagem, é transformado em 

outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. 

 

Mesmo quando 

Está sozinha, 

Inventa 

Uma brincadeira. 

E transforma 

Em companheiro 

Cada medo que ela tinha: 

O raio virou o orrái, 

Barata é tabará, 

A bruxa virou xabru 

E o diabo é bodiá. (BUARQUE, 2011) 

 

Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o Gãodra, a Jacoru, o Barão-Tu, 

o Pão Bichôpa e todos os trosmons. (BUARQUE, 2011) 
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Essa inversão dos nomes de tudo aquilo que lhe causava medo reforça ainda mais a 

coragem da personagem. Onde o autor reforça o jogo de palavras como um modo de finalizar 

o medo sentido pela personagem. 

 

3. Conclusão  

A história da Chapeuzinho Amarelo revela um conto em que a personagem personifica 

o sentido da palavra amarela, que representa o medo, tanto que inicialmente a personagem se 

priva de certas atividades por medo. O cuidado do autor ao enfatizar que ela não brincava, não 

se divertia, não comia, e nem dormia é uma forma de personificar o medo da personagem. 

Apesar de ser considerado um conto infantil, a história de Chico Buarque revela uma 

personagem num processo de transformação psicológica. A personagem já não é criança porém 

não consegue ser adulta, e por isso a superação do medo mostra o amadurecimento que é 

suficiente para viver no mundo dos adultos, pois ela consegue ser responsável por seus atos, e 

controla com coragem seus sentimentos. 

É possível afirmar, também, que a história é uma paródia da clássica história 

Chapeuzinho Vermelho, onde o Lobo é o dominador que facilmente convence a personagem da 

história a mudar de direção, revelando assim uma personalidade agressiva e carregada de 

maldade, sobrepondo à personalidade ingênua e impotente da personagem. Nesse livro-poema 

de Chico Buarque a personagem é conhecedora das histórias infantis por isso sofre esse medo 

exagerado. Contudo, ao final ela consegue definir o que é real do que é fantástico, confronta-se 

com o lobo, consegue exprimir todos os seus medos e por consequência lutar contra eles. 

Essa temática do medo não está somente nesses dois contos específicos. Mas a partir da 

publicação de Chapeuzinho Amarelo é que se torna possível fazer essa análise do sentimento 

das personagens. Na história original, o medo, apesar de existir, não aparece como temática 

central, talvez pela ingenuidade da personagem. Já na história de Buarque, o medo é o centro 

do texto. O tom amarelo da personagem revela isso já nas primeiras linhas. 

O fim do medo da personagem é feito de maneira gradual, ou seja, ela resolve que não 

quer ter mais aquela vida ligada ao medo, e por isso enfrenta-o utilizando o jogo de palavras 

com as palavras lobo e bolo, que torna esse medo pequeno, até o ponto de desaparecer 

totalmente. 

No fim da história, a personagem perde sua cor amarela de medo, e ganha tons corados 

próximo ao vermelho, e por isso, é possível entender que a ligação com a personagem de 

Perrault não foi definitivamente cortada, uma vez que a personagem ganha tons avermelhados 
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e corajosos. A personagem de Chico Buarque no decorrer da história se torna destemida como 

a personagem original. E a brincadeira com aquilo que lhe causava medo é mais um reflexo 

disso, os personagens do medo se tornam agora “companheiros” de brincadeira. 

A forma como o autor faz com que a personagem lide com seus medos mais profundos 

mostra e reforça a passagem da fase de criança para uma fase adulta da personagem. Ou seja, 

somente as crianças têm medo do lobo. 
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