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Chapeuzinho Vermelho: o que a cor do chapéu tem a ver com a história?  

 

Os contos fazem parte de nossa vida. Quem nunca ouviu alguém contar ou não 

leu a história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau? São várias as versões e com 

certeza você tem a sua. Mas afinal, o chapéu da menina é vermelho ou amarelo?  

 

Alguns contos maravilhosos têm encantado crianças, jovens e adultos no 

mundo inteiro. Algumas personagens desses contos vivem aventuras extraordinárias, 

inventadas pelas pessoas para tentar explicar o mundo em que vivemos e também nos 

divertir, emocionar e educar. Daquelas histórias que ouvimos, assistimos ou lemos, há 

algumas que ficam em nós para sempre, como Cinderela, A Bela Adormecida, O Rei 

Leão, O Pequeno Polegar, entre outras.  

As histórias, com o passar do tempo, contadas e recontadas acabam sofrendo 

modificações, criando-se assim novas versões para uma mesma história, como é o 

caso do conto Chapeuzinho Vermelho, do escritor francês Charles Perrault (1628/1703) 

publicado em 1697, que coletou dos camponeses, governantas e serventes da sua 

época as idéias para seus contos. A seguir convidamos você para ler a versão deste 

conto. 

 
 

CHAPEUZINHO VERMELHO 
 

Havia, numa cidadezinha, uma menina que todos achavam muito bonita. A mãe era 
doida por ela e a avó ainda mais. Por isso, a avó mandou fazer um pequeno capuz 
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vermelho que ficava muito bem na menina. Por causa dele, ela ficou sendo chamada em 
toda parte de Chapeuzinho Vermelho. 

Um dia em que sua mãe tinha preparado umas tortas, disse para ela: 
— Vai ver como está passando sua avó. Pois eu soube que ela anda doente. Leva 

uma torta e este potezinho de manteiga. 
Chapeuzinho Vermelho saiu em seguida para ir visitar sua avó, que morava em 

outra cidadezinha. 
Quando atravessava o bosque, ela encontrou compadre Lobo, que logo teve 

vontade de comer a menina. Mas não teve coragem por causa de uns lenhadores que 
estavam na floresta. 

O Lobo perguntou aonde ela ia. A pobrezinha, que não sabia como é perigoso parar 
para escutar um lobo, disse ela: 

— Eu vou ver minha avó e levar para ela uma torta e um potezinho de manteiga que 
minha mãe está mandando. 

— Ela mora muito longe? — perguntou o Lobo. 
— Oh! Sim — respondeu Chapeuzinho Vermelho. — É pra lá daquele moinho que 

você está vendo bem lá embaixo. É a primeira casa da cidadezinha. 
— Pois bem — disse o Lobo —, eu também quero ir ver sua avó. Eu vou por este 

caminho daqui e você vai por aquele de lá. Vamos ver quem chega primeiro. 
O Lobo pôs-se a correr com toda a sua força pelo caminho mais curto. A menina foi 

pelo caminho mais longo, distraindo-se a colher avelãs, correndo atrás de borboletas e 
fazendo ramalhetes com as florzinhas que encontrava. 

O Lobo não levou muito tempo para chegar à casa da avó. Bateu na porta: toc, toc. 
— Quem está aí? 
— É sua neta, Chapeuzinho Vermelho — disse o Lobo, mudando a voz. Eu lhe trago 

uma torta e um potezinho de manteiga que minha mãe mandou pra você. 
A bondosa avó, que estava de cama porque não passava muito bem, gritou: 
— Puxe a tranca que o ferrolho cairá. 
O Lobo puxou a tranca e a porta se abriu. Ele avançou sobre a pobre mulher e 

devorou-a num instante, pois fazia mais de três dias que não comia. Em seguida, fechou 
a porta e foi-se deitar na cama da avó. Ficou esperando Chapeuzinho Vermelho, que, um 
pouco depois, bateu na porta: toc, toc. 

— É sua neta, Chapeuzinho Vermelho, que traz uma torta pra você e um potezinho 
de manteiga que minha mãe lhe mandou. 

O Lobo gritou para ela, adocicando um pouco a voz: 
— Puxe a tranca que o ferrolho cairá. 
Chapeuzinho Vermelho puxou a tranca e a porta se abriu. 
O Lobo, vendo que ela tinha entrado, escondeu-se na cama, debaixo da coberta, e 

falou: 
— Ponha a torta e o potezinho de manteiga sobre a caixa de pão e venha se deitar 

comigo. 
Chapeuzinho Vermelho tirou o vestido e foi para a cama, ficando espantada de ver 

como sua avó estava diferente ao natural. Disse para ela: 
— Minha avó, como você tem braços grandes! 
— É pra te abraçar melhor, minha filha. 
— Minha avó, como você tem pernas grandes! 

               — É pra correr melhor, minha menina. 
— Minha avó, como você tem orelhas grandes! 
— É pra escutar melhor, minha menina. 
— Minha avó, como você tem olhos grandes! 
— É pra ver melhor, minha menina. 
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— Minha avó, como você tem dentes grandes! 
— É pra te comer. 
E, dizendo estas palavras, o Lobo saltou pra cima de Chapeuzinho Vermelho e a 

devorou. 
Moral 
Vimos que os jovens, 
principalmente as moças,                                                
lindas, elegantes e educadas,fazem mal em escutar 
qualquer tipo de gente. 
Assim, não será de estranhar 
que, por isso o Lobo as devore. 
Eu digo lobo porque todos os lobos 
não são do mesmo tipo. 
Existe um que é manhoso, 
macio, sem fel, sem furor. 
Fazendo-se de íntimo, gentil e adulador, 
persegue as jovens moças 
até em suas casas e seus aposentos. 
Atenção, porém! 
As que não sabem 
que esses lobos melosos                   
de todos eles são os mais perigosos. 

(Charles Perrault. O Chapeuzinho Vermelho. Porto Alegre: Kuarup, 1987)  
 
 

      2.1 Proposta de Atividade 

E então, gostou de reler e relembrar a história Chapeuzinho Vermelho? O final é bastante 
trágico, mas com certeza você já ouviu ou leu este conto com um final bem diferente, com 
outra moral, não é? Esta outra versão foi escrita pelos irmãos Grimm (Jacob, 1785-1863 e 
Wilhelm, 1786-1959).  Que tal reler a história, mas com outro final? Procure na sua 
biblioteca ou no site: http://sitededicas.uol.com.br/hti_cv00.htm. Depois faça um debate 
com os colegas levantando as diferenças e semelhanças do conto. Qual final é mais 
realista, mais verdadeiro? Vamos, coloque a sua opinião e ouça e respeite a opinião e os 
argumentos dos colegas. 

 

O conto é um tipo de narrativa pequena, por isso tem poucos personagens, 

concentração do espaço e do tempo, ações simples que acontecem de forma mais ou 

menos linear (semelhante). Nasceu do povo, pertencia a todos e era passado de boca a 

boca, de geração a geração. Nestes relatos orais, falados, o narrador contava as 

histórias para o público que fazia perguntas e comentários e muitas vezes acabava 

mudando algum fato, sabe como é: “quem conta um conto, aumenta um ponto”.  Isso 

acontece porque a palavra possui duas faces. Bakhtin (1992, p.113) explica que a 

palavra “é determinada tanto pelo fato que procede de alguém, como pelo fato que se 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/bancoimagem/frm_buscarImagens
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dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 

ouvinte”. 

Com a escrita houve necessidade de algumas adaptações, porque a entonação, 

os gestos, a mímica, são recursos difíceis de serem substituídos. Podemos dizer que na 

produção escrita são as condições que determinam o discurso: quem escreve, o que 

escreve, para quem escreve, para que escreve, por que escreve, quando, onde e como 

escreve. 

Nesse sentido, o conto é um tipo de narrativa muito importante porque tem a 

função de entreter, propõe modelos de comportamento e transmite os valores e pontos 

de vista sobre o mundo, enfim educa e diverte os leitores e os ouvintes. 

O conto Chapeuzinho Vermelho conta uma história. O texto que conta uma 

história chama-se texto narrativo. Vamos conhecer melhor esse gênero de texto, 

analisar a forma como foi construído, sua organização e sua linguagem.  

O conto lido é uma narrativa em prosa. Dizemos que um texto está em prosa 

quando está organizado em frases contínuas formando parágrafos. 

Todo texto narrativo tem características comuns, apresenta: 

— Seqüência de fatos ou idéias, um fato que causa um efeito, dá origem a outro fato 

e assim por diante. Na história acima a mãe prepara uma torta e pede à menina que a 

leve junto com um potezinho de manteiga para a avó, este fato leva a um efeito, que é ir 

visitar a avó e depois qual a seqüência de fatos que ocorre? 

— Os fatos aparecem sempre em um determinado lugar e espaço. No caso do conto 

da Chapeuzinho Vermelho a história acontece na casa da menina e onde mais? 

— Por se tratarem de histórias de tradição oral, acabam não sendo localizadas num 

tempo determinado (“Era um homem...”, “Um dia...”, “No outro dia...”). Localize a 

expressão de tempo no conto acima. 

— A história pode ser vivida por pessoas, animais e até por objetos. Quem vive a 

história chama-se personagem. Nos contos, dá-se mais atenção aos fatos, às ações do 

que ao nome das personagens, por isso são identificadas através de uma característica 

e não pelo nome (Chapeuzinho Vermelho, Lobo, mãe, avó). Quem faz o papel principal 

da história é chamado de protagonista. Quem faz o papel de mau é chamado de 
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antagonista e os outros papéis são chamados de personagens secundárias. No 

conto apresentado quem são essas personagens?  

— Quem conta a história recebe o nome de narrador. Se o narrador está dentro da 

história dizemos que ele é narrador-personagem, pois utiliza a 1ª pessoa (eu/nós) 

para narrar os fatos, mas se está fora da história, sem ser personagem, só conta a 

história, dizemos que é narrador-observador e utilizando a 3ª pessoa (ele, ela, a 

mulher, os garotos, etc.). No trecho do conto: “Quando atravessava o bosque, ela 

encontrou o compadre Lobo, que logo teve vontade de comer a menina”, o narrador é 

personagem ou observador? 

Os momentos de uma narrativa tradicional, bem como nos contos são 

organizados assim: 

· Situação inicial: situação de equilíbrio, já existente; 

· Conflito: a situação inicial é quebrada, motivos que desencadeiam a ação da história; 

· Clímax: momento de maior tensão na história; 

· Desfecho: resolução do problema ou do conflito, final. 

 

  Que tal tentar dividir a estrutura do conto da Chapeuzinho nestes quatro momentos? 
 

Os componentes básicos dos contos, ou seja, aspectos que aparecem sempre 

nas histórias de contos de fadas, foram muito estudados pelo estruturalista russo 

Wladimir Propp (1895-1970), ele observou que apresentam situações muito parecidas 

como: 

- O herói se distancia do lar; 
- O herói adentra o bosque (floresta); 
- O herói cai numa armadilha; 
- Há luta entre herói e vilão; 

- O herói vence o vilão; 
- O herói volta para casa; 
- O vilão é punido; 
- O herói se casa. 

   
 Quais dessas situações ocorrem no conto Chapeuzinho Vermelho, de Perrault? 
 

 

 2.2 Proposta de Atividade 

Quem conta um conto... Pode inventar outro final. 
Você leu dois finais diferentes para um mesmo conto, agora em dupla, criem um 
desfecho diferente para o conto Chapeuzinho Vermelho. Contem a seus colegas 
como terminou o conto e ouçam o desfecho criado por eles.   
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É interessante como uma história nos remete, ou seja, nos faz lembrar de outra. 

É o caso da obra Chapeuzinho Amarelo, criada pelo músico, cantor, compositor, 

teatrólogo e escritor brasileiro Francisco Buarque de Holanda, conhecido como Chico 

Buarque (!944-), que conta a história de uma menina que tinha medo de tudo, até 

que..., leia tudo e descubra. 
 

CHAPEUZINHO AMARELO

Era a Chapeuzinho Amarelo 
Amarelada de medo. 
Tinha medo de tudo, aquela 
Chapeuzinho. 
Já não ria. 
Em festa, não aparecia. 
Não subia escada nem descia. 
Não esta resfriada, mas tossia. 
Ouvia conto de fada e estremecia. 
Não brincava mais de nada,  
nem de amarelinha. 
Tinha medo de trovão. 
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. 
E de todos os medos que tinha,  
o medo mais que medonho era o medo 
do tal do LOBO. 
Um LOBO que nunca se via,  
que morava lá pra longe,  
do outro lado da montanha, 
num buraco da Alemanha, cheio de teia 
de aranha, 
numa terra tão estranha, que vai ver que 
o tal do Lobo nem existia. 
Mesmo assim a Chapeuzinho tinha cada 
vez mais  
medo do medo do medo do medo  
de um dia encontrar um LOBO. 
Um LOBO que não existia. 

E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar 
no LOBO, 
de tanto sonhar com o LOBO,  
de tanto esperar o LOBO, um dia topou 
com ele 
que era assim: carão de LOBO,  
olhão de LOBO, 
jeitão de LOBO e principalmente um 
bocão tão grande que era capaz de 
comer duas avós, um caçador, rei, 
princesa, sete panelas de arroz e um 
chapéu de sobremesa. 
Mas o engraçado é que, assim que 
encontrou o LOBO, 
a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo o 
medo, do medo 
do medo de um dia encontrar um LOBO. 
Foi passando aquele medo do medo que 
tinha do LOBO. 
Foi ficando só com um pouco de medo 
daquele lobo. 
Depois acabou o medo e ela ficou só com 
o lobo. 
O lobo foi ficando chateado de ver aquela 
menina olhando para cara dele, só que 
sem o medo dele. 
Ficou mesmo envergonhado, triste, 
murcho e branco azedo, 
Porque um lobo, tirado o medo, é um 
arremedo de lobo. 
O lobo ficou chateado. 
E ele gritou: sou um LOBO!  
Mas a Chapeuzinho nada. 
E ele gritou: sou um LOBO! 
Chapeuzinho deu risada. 
E ele berrou: EU SOU UM LOBO!!! 
Chapeuzinho , já meio enjoada,  
com vontade de brincar de outra coisa. 
Ele então gritou bem forte  
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aquele seu nome de LOBO 
umas vinte e cinco vezes,  
que era pro medo ir voltando e a menina 
saber com que não estava falando: 
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- 
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- 
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- 
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- 
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- 
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- 
LO-BO... 
Aí Chapeuzinho encheu e disse: 
“Pára assim! Agora! Já!  
Do jeito que você ta!” 
E o lobo parado assim do jeito que o lobo 
estava já não era um LO-BO.  
Era um BO-LO. 
Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem 
pudim, com medo da Chapeuzim.  
Com vontade de ser comido com vela e 
tudo interim. 
Chapeuzinho não comeu aquele bolo de 
lobo, porque sempre preferiu de 
chocolate. 

Aliás, ela agora come de tudo, menos 
sola de sapato.  
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. 
Mesmo quando está sozinha, inventa um 
brincadeira.  
E transforma em companheiro cada medo 
que ela tinha: o raio virou orrái, barata é 
tabará, a bruxa virou xabru e o diabo 
bodiá. 
FIM 
AH, outros companheiros da 
Chapeuzinho Amarelo: o Gãodra, a 
jacoru, o barão-tu, o Pão Bichôpa e outros 
trosmon.

E então, gostou? Seria interessante você também ler a história no livro original 

do Chico Buarque, para poder observar e acompanhar, através das maravilhosas 

ilustrações, os acontecimentos da história. Peça ao professor para trazer o livro para a 

sala, mostrar para a turma e conversarem sobre as relações existentes entre as duas 

histórias. 

Ao compararmos os dois textos acima, podemos perceber uma oposição entre 

as duas narrativas. Em Chapeuzinho Vermelho, a menina é comida pelo lobo porque 

não seguiu os conselhos da mãe, com isso se entende que devemos sempre 

obedecer aos mais velhos (mãe, avós), porque possuem grande experiência de vida, 

não querem que nada de ruim nos aconteça e nos amam incondicionalmente. Em 

Chapeuzinho Amarelo, a menina está fechada no medo e na insegurança, nunca se 

aventura a nada, não se compromete, deixa a vida passar se escondendo de tudo, até 

que um dia se vê diante de seu maior medo. Pressionada pelas circunstâncias, ela 

enfrenta o medo, sai vitoriosa e com a auto-estima recuperada enfrenta outros medos 

e a vida. É uma mistura de Chapeuzinho Vermelho com outros contos de fada numa 

nova história, com outras idéias. 
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Como você pôde observar são duas posturas bem diferentes diante da vida, no 

seu caso, qual postura você costuma tomar frente aos desafios da vida, a vermelha ou 

a amarela? 

 
   2.3 Proposta de Atividade 

Você já conhece a estrutura dos contos, agora releia o texto acima e divida em partes os 
momentos de organização da história: 
a) Situação inicial: situação de equilíbrio, já existente; 
b) Conflito: a situação inicial é quebrada, motivos que desencadeiam a ação; 
c) Clímax: momento de maior tensão na história; 
d) Desfecho: resolução do problema ou do conflito, final. 

 

Pelo título do texto, Chapeuzinho Amarelo, lembramo-nos do primeiro texto que 

lemos, Chapeuzinho Vermelho. Isso acontece porque que o autor (Chico Buarque) 

aproveita vários elementos, recursos e ações, invertendo-os, então dizemos que foi 

feita uma paródia. A paródia é um texto que escrevemos utilizando a semelhança dos 

fatos de outro texto e a história que inventamos é feita de forma lúdica, brincalhona. 

Quanto à cor, a mudança foi bastante significativa: o amarelo nos sugere algo 

desagradável, por exemplo “sorriso amarelo” (de desconforto), fulano tá meio amarelo 

(doente, anêmico) ou ele amarelou naquela hora (ficou com medo). 

As cores estão presentes em nosso cotidiano e nem nos damos conta do 

colorido a nossa volta. Há cores que se destacam mais do que outras, são utilizadas 

com segundas intenções. Para entender isso, precisamos conhecer as cores e seus 

significados. 

Como sabemos as cores que existem são feitas a partir de três cores: 

vermelho, amarelo e azul e é por isso que são chamadas de cores primárias, puras, 

sem misturas e é através das cores primárias que se formam todas as outras cores. 

Quer experimentar? Aventure-se a misturar: 

a) Vermelho com amarelo resulta na cor..............................                = 

b) Azul com vermelho resulta na cor.................................                 = 

c) Amarelo com azul resulta na cor.............................                  = 

Interessante não é? Combinando as três cores primárias encontramos mais três 

cores, chamadas de cores secundárias, exatamente como você fez acima ao 

misturar as cores. Então vejamos: 
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1. Cores primárias: vermelho, amarelo e azul. São assim chamadas por serem 

puras, a partir da mistura delas é que surgirão outras cores. 

 

2. Cores secundárias: laranja, roxo e verde. Recebem esse nome por serem 

formadas pela mistura de duas cores primárias. O verde resulta do azul com amarelo, 

o roxo, do vermelho com azul e o laranja, do amarelo com vermelho.  

        =                                               =                                             =  

  2.4 Proposta de Atividade 

Quer tentar outras misturas? É só pegar uma caixa de lápis de cor e misturar. Quem sabe 
você não cria uma cor diferente, ainda não conhecida? 
O que são cores quentes e cores frias? Quais são elas? Quais as cores do arco-íris? Para 
responder a estas perguntas e outras curiosidades que você tem sobre as cores pode 
perguntar ao seu professor de Artes, pesquisar na biblioteca da escola ou na Internet, 
acessando os sites: 
· http://www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/video-grafias-214.htm;  
· http://br.geocities.com/anacanella/dicas1.html;  
 
 

Pesquise, esclareça suas dúvidas e compartilhe com os colegas os resultados 

a que você chegou. Com essa troca de experiências, poderá aumentar ainda mais seus 

conhecimentos sobre o assunto.  

Outro detalhe bastante interessante é o significado das cores, pois com essas 

informações podemos entender e utilizar as cores para melhorar a nossa vida. 

Vejamos então o significado do vermelho e do amarelo para entendermos melhor o 

uso dessas cores nas histórias lidas acima (Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho 

Amarelo): 

                  O vermelho simboliza o fogo, a paixão, a sedução, a sensualidade, o 

perigo, o fogo, a raiva, a destruição, a guerra, o sangue, o combate, impetuosidade e a 

conquista. É a cor da aproximação e do encontro. Representa a conquista, o orgulho, 

a força de vontade e a liderança. Também é muito estimulante, dá energia física e 

indica grande capacidade em nível mental. 

                       O amarelo simboliza a sabedoria, a nobreza, o dinheiro, a riqueza, a 

criatividade, o conhecimento, a alegria, a juventude e a nobreza. Dá vivacidade, 

alegria, desprendimento, leveza. Produz desinibição, brilho, espirituosidade e 

espiritualidade. Algumas vezes é associada à idéia de medo e de doença.  
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2.5 Proposta de Atividade 

Achou legal saber o significado dessas duas cores? Com certeza ficou curioso 
para saber o significado da sua cor favorita e de outras. Que tal descobrir e trocar 
informações com seus colegas? Para isso, é só pesquisar em sua biblioteca ou na 
Internet, acessando os sites: 
http://www.caboclajurema.com.br/cores.htm ; 

   http://www.dozen.com.br/nakamura/Uso das Cores.doc 

 

As cores dos alimentos também desempenham um papel muito importante em 

nossas vidas. Determinadas pela presença de pigmentos, estas substâncias que 

colorem, ainda podem prevenir e proteger o organismo contra várias doenças.  

Nossa saúde, ou seja, uma vida mais saudável depende da escolha equilibrada 

desses alimentos coloridos, para isso precisamos conhecer os alimentos, suas cores, 

as substâncias neles contidas e a contribuição para regular melhor o funcionamento 

do organismo. Quer saber o que está por trás das cores de alguns desses alimentos? 

Então, vejamos: 

         Os alimentos vermelhos contêm a substância chamada licopeno, presente 

no tomate, goiaba, melancia, cereja, framboesa, morango, beterraba, pimentão 

vermelho, entre outros. Essa substância age com antioxidante, auxilia na reparação 

dos danos às células causados pelos radicais livres e ajuda na proteção contra o 

câncer de próstata e de mama. Outra substância encontrada nestes alimentos é a 

antocianina que estimula e auxilia a circulação sanguínea. 

        Os alimentos amarelos ou alaranjados são ricos em vitamina B-3 e ácido 

clorogênico, contém a substãncia chamada betacaroteno, presente no mamão, 

manga, abacaxi, pêssego, cenoura, abóbora, laranja, damasco, melão, milho entre 

outros. Também age como antioxidante, significa que combate moléculas que 

danificam as células conhecidas como radicais livres, as quais podem contribuir para o 

desenvolvimento do câncer e enfermidades cardíacas. Auxilia na redução do 

envelhecimento, infecções pulmonares e tem importante função imunológica.  

   

  2.6 Proposta de Atividade 

Vimos acima o valor dos alimentos vermelhos, amarelos e alaranjados, entretanto, ainda 
falta conhecer alguns alimentos. Propomos que você e a sala façam uma pesquisa sobre 
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os alimentos verdes, brancos, arroxeados e marrons. Pode ser na biblioteca, com o 
professor de ciências ou na Internet, nos sites: 
· http://www.geocities.com/triathlonpaiva/cores_alimentos.htm  
· http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
05362006000400001&script=sci_arttext&tlng= 
Feitas as pesquisas, a sala poderá montar cartazes com as informações que possuem 
sobre a cor dos alimentos e afixá-los no mural ou pátio da escola. Com isso, sua turma 
estará socializando os conhecimentos que adquiram e auxiliando a comunidade escolar a 
melhorar a qualidade de vida.  

 

Sabemos que as cores influenciam diretamente a nossa vida. Isso não há 

dúvida. Além disso, todos têm uma cor favorita. Qual é a sua? Já reparou que por 

mais que você queira optar por outra cor, sempre acaba escolhendo a mesma? É que 

sofremos a influência da vibração das cores até no nosso corpo e humor. 

Hoje em dia, são realizados estudos que determinam quais cores são mais 

adequadas em várias ambientes, seja para montar um espaço de festa, de estudo, de 

trabalho, hospitalares ou de eventos. Também na propaganda e na publicidade as 

cores são estudadas para alcançar o objetivo proposto, seja atingir um determinado 

público ou o produto a ser comercializado. 

Um desses estudos se refere à cromoterapia, a ciência que usa a cor para 

estabelecer o equilíbrio do corpo e da mente. Entre outras coisas, a cromoterapia fala 

do efeito das cores e dá algumas dicas para cores de roupas. Para confirmar nossas 

sugestões, veja o site: http://www.abbra.eng.br/cromoterapia.htm . Com certeza você 

vai gostar de saber mais sobre o efeito das cores. 

Efeito das cores... 

Branco: Pureza, paz e virtude; 
Vermelho: Paixão; 
Amarelo: Ouro; 
Laranja: Alma humana; 
Verde: Natureza, mata, saúde; 

Azul: Espiritual; 
Violeta: Devoção e energia; 
Rosa: Amor; 
Preto: Isolamento; 
Marrom: Terra.

 
Algumas dicas para as cores da roupa... 
 
Branco: vista branco quando estiver necessitando de paz, calma e sentir necessidade 
de estar limpo e puro.  
Vermelho: vista vermelho quando precisar de coragem, força de vontade; quando 
sentir necessidade de atrair alguém. É um estímulo sexual e é muito atraente. 
Amarelo: para estimular a intuição e atrair dinheiro. 
Laranja: para obter sucesso monetário. 
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Verde: para ganhar presente, para diminuir seu stress. 
Azul: para obter harmonia, paz e tranqüilidade.  
Violeta: para buscar inspiração e imaginação. 
Rosa: para encontrar a felicidade e obter a simpatia. 
Preto: elegância e afastar invejosos. 
Marrom: é bom evitar usar roupas desta cor. 

 
2.7 Proposta de Atividade 

Você até agora adquiriu um monte de conhecimentos sobre contos e cores, então agora é 
a sua vez! De quê? Propomos que você escreva seu próprio conto, maravilhoso, incrível, 
extraordinário. Depois de prontos, o seu conto e dos colegas de classe serão publicados 
no Jornal da cidade, cerca de cinco por semana. Nesta proposta os contos serão lidos e 
apreciados pelos colegas de sua classe e de outras, pelos pais, pelos professores e 
comunidade geral.  
Siga as instruções para poder se organizar melhor: 
· Planeje o conto: releia os contos Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Amarelo, 
escolha a cor de sua preferência e leia mais sobre ela. Se quiser pode ir à biblioteca de 
sua escola ou pedir ao professor que indique outros contos para ler e aumentar as 
possibilidades de criar seu texto. 
· Releia as situações enumeradas por Wladimir Propp, escolhas aquelas que você quer 
utilizar no seu conto e defina quem vai ser a mocinha, o herói e o vilão de sua história. 
· A história pode acontecer nos dias atuais. Você pode utilizar na personagem um 
chapéu de couboy, um capuz, um gorro, uma boina, um boné, um chapéu coco (como 
usava Charles Chaplin, naqueles filmes mudos), um quepe, ou outro, você é quem 
escolhe.  
· As personagens podem ter características bem modernas, como uma avó esportista, 
que freqüenta balada, nos finais de semana, uma garota super tímida ou Emo, uma bruxa 
que substituiu a vassoura por um skate ou uma moto, e assim por diante, é só criar, 
inventar e usar a imaginação. 
· Pode começar fazendo a mocinha ou o herói cair em uma cilada planejada pela bruxa, 
se achar legal pode dar super poderes às personagens ou fazê-las usar a inteligência. O 
final pode ou não ser feliz, depende de você. Não esqueça qual ensinamento você quer 
passar. 
Depois de escrever a primeira versão, o seu texto deverá passar por várias etapas até que 
esteja pronto para ser publicado. Vejamos: 
· Em grupos e sob a orientação do professor, você e seus colegas deverão reestruturar 
seus textos, ou seja, poderão revisar, arrumar, completar ações, alterar passagens, 
melhorar partes e reescrever o texto até que cada autor considere que seu conto esteja 
pronto. Pode e deve reescrever quantas vezes achar necessário, até achar que está 
finalizado. 
· Depois de revisado e reescrito, você deverá entregar uma cópia da versão final do seu 
conto para o professor, que o levará até o jornal para a publicação. 
· A publicação do seu conto é um momento muito importante, mas também é necessário 
fazer uma avaliação de todo o trabalho realizado, de cada etapa concluída, realizar um 
balanço dos avanços alcançados durante todo o desenvolvimento das atividades, uma 
análise dos progressos e das dificuldades que precisam ser superadas, para serem 
trabalhadas nas próximas atividades e assim, você poderá continuar progredindo na 
construção do conhecimento. 

 

Adaptado do livro "Diário de Magia 
- Manual de Esoterismo"  

de J. Dellamonica, Editora Madras. 
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