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Resumo 
Fita verde no cabelo: nova velha estória, de João Guimarães Rosa, transita entre as vertentes 

ficcionais que Jaime Alazraki denominou de neofantástico e aquelas que Renato Prado Oropeza 
subscreveu no fantástico contemporâneo. Em qualquer dos casos, o conto rosiano, que revisita 
a tradição dos contos maravilhosos e ressignifica Chapeuzinho Vermelho, configura-se como um 
novo discurso genericamente fantástico, abdicando da hesitação face à manifestação do insólito, 
que, ainda assim, lhe é próprio. Rosa, resgata a história de Chapeuzinho Vermelho, apresentando-
a sob novos olhares, no que tange, em especial, ao trabalho literário com a linguagem, e atualiza, 
trazendo para seu tempo, aspectos temáticos da referencialidade semionarrativa. Dessa forma, 
pode-se remir o trabalho de Lenira Marques Covizzi sobre Rosa e Jorge Luis Borges, injustamente 
quase sempre esquecido, e, reunindo duas recuperações, uma no nível da ficção, outra no da 
crítica, ler o texto rosiano como representante do insólito ficcional. 

 

Palavras-Chave 
Fita verde no cabelo; João Guimarães Rosa; Insólito Ficcional; Fantástico; Contemporâneo; 

Neofantástico. 

 

Abstract 
Fita verde no cabelo: nova velha estória, by João Guimarães Rosa, transits from the fictional 

strands that Jaime Alazraki called neofantastic to those that Renato Prado Oropeza subscribed 
to in the contemporary fantastic. In any case, Rosa’s short story, which revisits the tradition of 
marvelous tales and re-signifies Little Red Riding Hood, sets itself up as a generically fantastic 
new discourse, abandoning the feature of hesitation in the face of the manifestation of the 
uncommon, which is, nevertheless, a trace peculiar to the story’s essence. Rosa rescues the story 
of Little Red Riding Hood, presenting it from new perspectives, especially pertaining to literary 
work with language, and updates, bringing to his time, thematic aspects of semio-narrative 
referentiality. This way, Lenira Marques Covizzi’s work on Rosa and Jorge Luis Borges, unjustly 
overlooked more often than not, can be redeemed, and, bringing together two recoveries, one 
at the level of fiction, another at the level of criticism, one can read Rosa’s text as representative 
of the fictional uncommon. 
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Tudo, num relance, insolitíssimo. 
Guimarães Rosa 

 

 

Prévia 
 

 narrativa fantástica vem sendo, cada vez mais, alvo de estudos, tema 

de eventos acadêmicos e objeto de grupos de pesquisa. Sua marca 

distintiva, na visão do crítico Tzvetan Todorov, é a hesitação, a dúvida 

diante do fato sobrenatural, no âmbito de instâncias narrativas como narrador, 

personagens e, mesmo, o leitor extratextual. Na visão clássica, o gênero, como 

Todorov o define, estabeleceria relações de contiguidade com o maravilhoso e o 

estranho, definindo-se o primeiro pela aceitação tácita dos eventos que ferem a 

lógica cotidiana de que os contos de fada são o melhor exemplo, e o segundo, 

pela explicação racional ao que parecia pouco crível. Já o fantástico só 

permaneceria como tal, entre esses outros dois gêneros, pela manutenção da 

hesitação face à manifestação do aparentemente sobrenatural para além do 

final da narrativa. 

Estudos mais recentes assinalam a existência de um fantástico 

contemporâneo ou neofantástico, avançando, de certa maneira, sobre a 

perspectiva deixada em aberto por Todorov, ao admitir que, com Kafka, surgira 

um outro fantástico, diferente do que antes chamara de tradicional ou clássico. 

O termo neofantástico foi apresentado por Jaime Alazraki, entendendo-o mais 

condizente à mundivivência pós-moderna, com o que propôs o desprendimento 

da necessária hesitação antes defendida por Todorov, sugerindo, como seus 

traços definidores, a inquietude, a irrupção do evento insólito, a dissolução de 

fronteiras rígidas entre realidade e ficção. Dentre outros que defenderam a 

renovação do discurso fantástico em sua manifestação contemporânea, pode-se 

destacar Renato Prada Oropeza. Ele abandonou a subserviência à hesitação, 

postulada por Todorov e ainda não deixada de todo por Alazraki, passando a 

A 
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apontar a composição insólita de qualquer das categorias da narrativa, com o 

que promoveriam incongruências frente à lógica racional e aristotélica, como 

sendo o cerne do fantástico contemporâneo. Nessa esteira de novos estudiosos 

da ficção fantástica, Rosalba Campra defende um fantástico de linguagem, uma 

vez que o considera não ligado apenas à percepção de mundo representado, 

mas, também, à escrita, efetuando uma transgressão linguística em diversos 

níveis. 

A expressão insólito ficcional diria respeito a um grupo de textos que se 

aglutinam em torno de processos semionarrativos caracterizadores de discursos 

que compõem uma espécie de “polissemia do fantástico”, “mistura de insólito e 

de cotidiano” (Held, 1980, p. 76) ou, como também inova Filipe Furtado, pode-

se aproximar da “literatura do sobrenatural” (apud García, 2012, p. 15). Nesta 

perspectiva,  

Em diferentes estudos acerca de obras literárias em que se verifica a 
manifestação do que, aqui, se convencionará chamar de insólito ficcional, o 
termo insólito aparece, por vezes, significando uma categoria ficcional 
comum a variados gêneros literários, sendo, desse modo, um aspecto 
intrínseco às estratégias de construção narrativa presentes na produção 
ficcional. (García, 2012, p. 14) 

Dentre as manifestações dessa produção de que fala Flavio García, na 

procura de circunscrever as obras apropriáveis pelo insólito ficcional, 

encontram-se as vertentes do Maravilhoso clássico ou medievo, do Fantástico 

genológico ou modal, do Estranho todoroviano ou freudiano, dos Realismos 

Mágico, Maravilhoso ou Animista, “variando a adjetivação a partir do lugar do 

qual o crítico fala [...], e ainda, de toda uma infinidade de gêneros ou subgêneros 

híbridos em que a irrupção do inesperado, imprevisível, incomum, seja a marca 

distintiva” (García, 2012, p. 14). O termo insólito, ora empregado como 

substantivo, em insólito ficcional, por exemplo, ora como adjetivo, em ficção ou 

literatura insólita, remete a “uma estratégia conducente ao fantástico e como 

uma reação de estranheza e desfamiliarização” (Simões, 2012, p. 71) ou a “um 

tipo de arquiestrutura sistêmica, em oposição ao sistema real-naturalista” 

(García, 2012, p. 15), abrigando, sob essa nomenclatura, vários outros gêneros, 

subgêneros ou modos. 
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A obra de João Guimarães Rosa estudada neste texto – Fita verde no 

cabelo: nova velha história – foi publicada pela Editora José Olympio, em 1970, 

em Ave, palavra, coletânea de textos oriundos de colaborações do autor em 

revistas e jornais brasileiros durante o período de 1947 a 1967. Os direitos de 

Fita verde foram adquiridos pela Editora Nova Fronteira em 1992 e, com 

ilustrações de Roger Mello, a obra dirigia-se, mais especificamente, nessa nova 

edição, ao público infantil e juvenil. Antes disso, porém,  

O conto “Fita verde no cabelo: nova velha estória” circulou pela primeira 
vez, no jornal O Estado de S. Paulo, no dia 8 de fevereiro de 1964. Para 
compreender as condições de produção dessa edição do conto, é necessário 
considerar o entorno em que surgiu. O conto vem à luz, num veículo 
popular, num momento de intensa instabilidade política. São os últimos 
meses do governo de Jango, meses que antecedem o AI-1 (abril de 1964), a 
ditadura militar. (Khalil, 2005, p. 200) 

Assim, a partir das diferentes questões aventadas acerca do fantástico e do 

insólito ficcional, o presente estudo tem por objetivo apresentar uma leitura do 

conto rosiano sob um enfoque teórico e metodológico um tanto flexível, 

transitando entre concepções que tangenciam tanto o fantástico 

contemporâneo, quanto o neofantástico. Para tal, no entanto, valer-se-á da 

contribuição de Lenira Marques Covizzi, que, precursoramente, dedicou-se a 

tratar do insólito, em perspectiva comparada, nas obras de João Guimarães Rosa 

e Jorge Luis Borges, mas que tem sido, quase sempre, singular e injustamente 

esquecida. 

 

Fantástico e insólito: breves 

considerações 
 

Todorov, citando Roger Callois, observa que “todo o fantástico é ruptura 

da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade 

cotidiana” (2004, p. 32). O crítico búlgaro assimila, ao fantástico, a hesitação, a 

dúvida em relação ao que seja real e irreal: perante um acontecimento que fere 

as leis do mundo conhecido, familiar, instaura-se a incerteza entre aquele fato 

ser fruto do sonho ou da imaginação – preservando-se as leis do mundo físico – 

ou ter realmente ocorrido – abalando-se a estabilidade do mundo real, 
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conhecido. Para ele, a definição do fantástico exige que três condições sejam 

preenchidas: 

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das 
personagens como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma 
explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos 
evocados. A seguir, esta hesitação pode ser igualmente experimentada por 
uma personagem; desta forma o papel do leitor é, por assim dizer, confiado 
a uma personagem e ao mesmo tempo a hesitação encontra-se 
representada, torna-se um dos temas da obra; (...). Enfim, é importante que 
o leitor adote uma certa atitude para com o texto: ele recusará tanto a 
interpretação alegórica quanto a interpretação “poética”. (2004, p. 38-39) 

Para sustentar sua premissa, Todorov distingue o maravilhoso e o estranho 

do fantástico, estabelecendo tênues limites fronteiriços entre eles. No estranho, 

o evento recebe uma explicação lógica e racional ao final da história, desfazendo-

se todo o conteúdo extraordinário: o fenômeno aparentemente sobrenatural é 

fruto do sonho, da influência das drogas, do acaso ou coincidência, da ilusão dos 

sentidos, da loucura. No maravilhoso, diferentemente do estranho, aceita-se o 

sobrenatural sem questionamentos, o que se vê, por exemplo, nos contos de 

fadas, em que não causa surpresa fenômenos como a metamorfose, a presença 

de animais falantes, objetos mágicos, seres como fadas, ogros, anões. No 

fantástico, qualquer aceitação ou explicação do evento sobrenatural e 

extraordinário é impossível, e a hesitação experimentada por personagens e 

narrador, transmitida ao leitor, permanece para além do final da história, 

aprisionando a lógica e a razão. 

Após Todorov, novos estudos despontaram à roda do fantástico, 

contribuindo para o aprofundamento teórico e crítico acerca do tema. David 

Roas (2014) destaca a presença de um acontecimento sobrenatural como 

fenômeno desestabilizador, sendo essa a condição indispensável a que se 

produza o efeito do fantástico na narrativa. Ele adverte, porém, que a 

intervenção desse acontecimento não qualifica, obrigatoriamente, a literatura 

como fantástica, exemplificando com as novelas de cavalaria. Por sobrenatural, 

Roas entende “aquilo que transgride as leis que organizam o mundo real, aquilo 

que não é explicável, que não existe, de acordo com essas mesmas leis” (2014, 

p. 31), assinalando, portanto, uma transgressão aos padrões que constituem a 

ideia de realidade. Ele discorda de Todorov, pois considera que não é a incerteza 
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que gera o fantástico, mas a inexplicabilidade do fenômeno, causando o conflito 

entre o real e o impossível, tanto no âmbito intratextual, quanto na recepção do 

leitor. A definição do fantástico como hesitação ou vacilação é, para Roas, vaga 

e restritiva, uma vez que se reduz a uma linha tênue entre os gêneros estranho 

e maravilhoso. 

Mery Erdal Jordan (2000, p. 322), partindo de conceitos todorovianos 

sobre a noção de gênero, define uma obra como pertencendo ao gênero 

fantástico sempre que, em seu feixe efabulativo, o fenômeno fantástico 

constitua o núcleo do relato como função cardinal; configure-se como uma 

inquietante irrupção da ordem sobrenatural na ordem natural. 

Karin Volobuef assinala, na esteira de Francisca Suárez Coalla (1994), que 

o fantástico atravessou três fases distintas: fins do século XVIII e começo do XIX, 

e a demarcação do gênero se dá pela presença de um elemento sobrenatural, 

como fantasmas e monstros, causadores do medo na narrativa – “a causa da 

angústia está no ambiente externo” (Volobuef, 2015, p. 124). Para ela, no século 

XIX, a dimensão psicológica impera nos textos fantásticos, “sendo o sobrenatural 

substituído pelas imagens assustadoras produzidas pela loucura, alucinações, 

pesadelos (a causa da angústia está no interior do sujeito)” (2015, p. 124). Já no 

século XX, observa que o fantástico desloca-se para a linguagem, caracterizando-

se pela incoerência entre elementos do cotidiano – “a causa da angústia está na 

falta de nexo na ordenação de coisas comuns, na falta de sentido, no surgimento 

do absurdo” (2015, p. 125). 

No correr do século XX, Alazraki popularizou o termo neofantástico, 

distinguindo-o do fantástico clássico ou tradicional, estudado por Todorov. Em 

sua visão, o fantástico, propriamente dito, engendraria algum medo ou horror, 

desestabilizando a segurança do leitor, enquanto que o neofantástico seria 

responsável por provocar o sentimento de perplexidade, inquietude. O primeiro 

ancora-se num mundo real, percebido por meio de aspectos devidamente 

sólitos, ainda que o gênero pretenda abalar essas estruturas. O segundo percebe 

o mundo real como uma máscara que oculta uma segunda realidade, concebida 

como sendo o verdadeiro destinatário da narração fantástica. Segundo ele, os 

relatos neofantásticos seriam, em sua maioria,  
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metáforas que procuram expressar vislumbres, entrevisões ou interstícios 
de irracionalidade que escapam ou resistem à linguagem da comunicação, 
que não se encaixam nas células construídas pela razão, indo na contramão 
do sistema conceitual científico com que lidamos diariamente. (Alazraki, 
2001, p. 277 – tradução nossa) 

Ainda acrescenta o crítico que essa linguagem metafórica é a única forma 

de se aludir a uma realidade segunda, que resiste a ser nomeada pela linguagem 

da comunicação cotidiana. A perplexidade e a inquietação, no lugar do medo, 

originar-se-iam da inexplicabilidade não apenas do fato insólito, mas, 

especialmente, da linguagem, como explica Marcos Rico: 

No neofantástico aparecem signos abertos à indefinição (Eco) que adquirem 
a forma de transbordamento da imaginação, donde o natural e o 
sobrenatural se mesclam e se confundem para conviver em um mesmo 
território. O ser humano e seu lugar no mundo se expressam através de 
imagens fantásticas que muitas vezes são uma transgressão da ordem 
natural como na breve prosa “Peripecias del agua”, [...] Um jogo, uma ilusão 
na aparência, mas que na realidade vive na superfície das coisas, eis aqui a 
verdadeira arte da transgressão, que é bulbo e rizoma do neofantástico. A 
reinvenção do mundo a partir de uma nova linguagem, a partir de uma 
transgressão dos nomes das coisas, fazendo-as falar, transfomando-as em 
outras, em um constante vir a ser: outra forma de conhecer o mundo, de se 
inserir nele, de ser nele. (2012, p. 69 – tradução nossa) 

Para Prada Oropeza, em postura bastante distinta das de Todorov ou 

Alazraki, a manifestação do insólito é o “elemento central e característico” da 

“configuração semiótica do fantástico” (2006, p. 56 – tradução nossa). Segundo 

ele, “no espaço literário há um gênero que o propõe o insólito como um 

elemento central e característico de sua configuração semiótica: o discurso 

fantástico” (2006, p. 56 – grifos do autor; tradução nossa). Prada Oropeza 

destaca os “novos discursos ‘fantásticos’ que, a partir do século XX (ao final de 

sua primeira década) se apresentam [...] [,] em todos eles o ‘insólito’ emerge em 

um ‘clima’, por assim dizer, de aparente ‘normalidade’” (2006, p. 57 – tradução 

nossa). E, por fim, ainda defende que:  

no conto fantástico [...] é evidente a tensão semântica que se estabelece 
entre a codificação ‘realista’ – não esqueçamos que o realismo, logo que 
triunfou sobre o romantismo, é o subgênero narrativo mais extenso na 
literatura ocidental e o primeiro ‘contexto’ que, como sistema narrativo, se 
apresenta em relação ao discurso fantástico –, dizemos que na narração 
fantástica é evidente uma ‘ruptura’ na codificação realista, como também 
se dá no “estranho”, o que não quadra com a coerência realista, e lhe 
confere seu valor próprio, contrário à lógica aristotélica-racionalista. Desse 
modo, no seio mesmo do universo racional das coisas surge o ‘incoerente’ 
com esse reino, o que chamamos insólito. (2006, p. 57-58 – tradução nossa)  
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Refletindo sobre O processo, de Kafka, Volobuef pondera que a obra 

evidencia “um fantástico entranhado na linguagem, isto é, na própria escritura 

do texto: a incongruência daquilo que é apresentado e as lacunas deixadas por 

aquilo que está ausente levam a uma situação em que o leitor permanece 

desorientado, inseguro, angustiado”, acrescentando que “é justamente essa 

falta de compreensão quanto à realidade dentro do texto que dá origem ao 

fantástico, ao insólito, ao aterrador” (2015, p. 126). 

Aportando ao conceito de fantástico de linguagem, no plano da escrita, 

Campra considera que há “A passagem de um fantástico predominantemente 

semântico, como o do século XIX, a um fantástico do discurso, como o que parece 

ter sido afirmado a partir da segunda metade do século XX” (2016, p. 191). Ela 

aborda a transgressão linguística, e não apenas temática, que o fantástico 

contemporâneo opera em todos os níveis do texto: o semântico, o sintático e o 

verbal. Em sua opinião, “o fantástico não é apenas um fato de percepção do 

mundo representado, mas uma interação entre um fenômeno de escrita e uma 

estratégia de leitura.” (2016, p. 194), que tem como traço constante assinalar 

uma transgressão, conforme defende: 

penso que é possível dizer que não existe texto ao qual apliquemos a 
etiqueta “fantástico” que não apresente uma transgressão do dado como 
“natural”, ou seja, a nível semântico – como superação de barreiras entre 
duas ordens da realidade –; seja no nível sintático – como defasagem ou 
carência de funções no sentido amplo –; seja no nível verbal – como 
negação da arbitrariedade do signo e, portanto, como ação do significante 
sobre o significado. Oposição e transgressão não conhecem limites: além 
do campo amplamente explorado dos conteúdos, desafiam as regras de 
uma pressuposta normalidade da sintaxe narrativa, e questionam as 
relações entre a palavra e o referente. Se a violação da ordem dada não é 
evidente no nível semântico, um ataque à “naturalidade” da língua e da 
narração leva, de todos os modos, a uma “desverossimilização” da 
realidade cotidiana. (Campra, 2016, p. 196) 

Mery Erdal Jordan, na esteira de Campra, distingue a categoria “narrativa 

fantástica tradicional”, caracterizada pela vacilação todoroviana, como elemento 

inserido no texto e por um fantástico da percepção. Para ela, a categoria 

compreende textos fantásticos do século XIX e alguns do século XX, ainda que 

narrativas contemporâneas possam fazer parte desse grupo, desde que 

apresentem essas características. Em contraponto à tradição, Jordan propõe a 

expressão “narrativa fantástica moderna”, que prefere ao termo neofantástico, 
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por enfatizar a oposição entre moderno e tradicional. Ela aglutina, nessa 

categoria, narrativas do século XX, cujo traço distintivo seja “a ausência de uma 

vacilação inscrita no texto” (2000, p. 323 – tradução nossa), uma vez que a 

hesitação supõe um contexto referencial e verossímil, típico da representação 

no realismo. Jordan tensiona o fantástico da percepção em relação opositiva ao 

da linguagem e, partindo da premissa de Todorov, de que o fantástico surge na 

linguagem, questiona: “Como, então, criar uma categoria do fantástico que se 

funde somente na linguagem e outra somente na percepção?” (2000, p. 324 – 

tradução nossa). Para ela, a resposta reside na configuração do fantástico e não 

em sua captação, que se realizaria, obrigatoriamente, por meio da percepção. 

No fantástico tradicional ou clássico, a configuração ocorreria a partir de um 

fenômeno perceptivo, enquanto que no fantástico moderno ou contemporâneo, 

o modo de configuração do fenômeno poderia ser também de percepção, como 

naquele outro, ou de linguagem, modalidade que considera exclusiva deste, ou 

ambos.  

Na perspectiva de Roas (2014, p. 103), o fantástico contemporâneo 

problematiza os limites entre realidade e ficção, engendrando uma formulação 

textual diferente das anteriores, sem, contudo, prescindir de uma ideia de 

realidade, a fim de que a narrativa possa estabelecer sua fantasticidade. Nesse 

novo paradigma do fantástico, ocorreria a quebra da confiança na relação 

linguagem/mundo. Segundo ele, “Põe-se em dúvida, pois, a própria capacidade 

de a linguagem significar o mundo, isto é, ser o veículo de expressão de uma 

realidade que é postulada, em última instância, como alheia e inatingível.” (2013, 

p. 70). Citando Jordan e Jesús Rodríguez Hernández, Roas explica que: 

Assim, na modalidade de percepção, a transgressão se desenvolve 
narrativamente como “acontecimento” e se manifesta intensamente no 
aspecto do discurso no qual é mais evidente o conflito entre a realidade 
representada (linguagem) e a realidade extratextual (mundo), isto é, no 
aspecto semântico. 
No caso da modalidade de linguagem, a ruptura da confiança ou, pelo 
menos, seu questionamento, permite que o fantástico seja configurado a 
partir de uma transgressão essencialmente linguística, pois a palavra só 
significa em si mesma. (2013, p. 70-71) 

Muito anterior a todos os demais estudos referidos, já que produzido como 

pesquisa doutorado no correr da década de 1960, o trabalho de Lenira Marques 
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Covizzi, publicado em 1978, ilumina as obras de Guimarães Rosa e Borges sob a 

luz do insólito, termo por ela utilizado como categoria essencial. O insólito 

contém, em sua visão, um alto teor de estranhamento e indefinição inerente a 

seu significado, ligado ao “sentimento do inverossímil, incômodo, infame, 

incongruente, impossível, infinito, incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, 

informal...” (1978, p. 26 – grifos da autora), sentimentos que também 

contaminariam o leitor. Conforme pondera, no século XX, a noção de 

racionalidade é questionada, consoante um mundo em crise, não sólito, cujas 

verdades são abaladas por novas descobertas nas áreas das ciências exatas e 

humanas, irradiando para as diferentes formas de expressão artística: “Ocorre 

uma fecundação recíproca entre o mundo em crise e sua linguagem, estourando 

em ambos o nexo causal” (1978, p. 26). 

Covizzi observa que se esgarça o compromisso explícito entre o objeto 

ficcional e a realidade: “a ficção é mais ficção, ela reivindica e afirma a sua própria 

condição. Trata-se, dessa forma, de uma literatura que não se quer comentário 

ou simples expressão da realidade, mas se quer, também ela, realidade, 

reivindicando a sua própria” (Covizzi, 1978, p. 29). A literatura tornar-se-ia, 

portanto, expressão de um inconformismo traduzido antes nas estruturas 

formais e não apenas no nível do conteúdo temático. Para ela, “estamos diante 

de uma ficção mais da arte em crise do que do mundo em crise.” (1978, p. 57). 

O insólito é, então, percebido como uma categoria geral que configura a 

produção de Guimarães Rosa, caracterizando: 

a inadequação irrefutável da realidade perceptual e a sua representação 
artística. E essa inadequação é tanto mais perturbadora quanto se a 
reconhece, não como simples variante dentro de uma cultura, mas como a 
oposição radical (estrutural) à forma do pensamento e à práxis do homo 
occidentalis: a mimese”. (Covizzi, 1978, p. 46) 

 

Fita verde no cabelo: nova velha história 
 

A narrativa de Guimarães Rosa ilustra, já pelo título, em que se pode dizer 

que o escritor faz uma trapaça com funções substantivas e adjetivas entre os 

vocábulos “nova” e “vela”, um paradoxo que se explica na retomada de uma 

velha história, agora, em nova roupagem. A intertextualidade rosiana se 
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estabelece com o conto “Chapeuzinho Vermelho”, de Charles Perrault (1989), 

também registrado pelos irmãos Grimm (2012), com a diferença de que, no 

primeiro, não há salvação para a personagem título – Chapeuzinho –, devorada 

pelo lobo, enquanto que, no segundo, um caçador resgata a avó e sua netinha 

das entranhas do animal. 

O conto de Rosa apresenta início semelhante a muitas narrativas da 

tradição: “Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor” (1992), com 

o que se aproxima de uma das mais comuns estratégias do fantástico, que 

implica certa ilocalização espaciotemporal. O tempo mítico e indeterminado do 

“era uma vez” mantém-se no pretérito imperfeito do verbo haver, fórmula 

frequentemente empregada pelos Grimm, bem como, também, se utiliza no 

fantástico, oscilando-se entre as formas do imperfeito e do subjuntivo. A noção 

de espaço reduplica a indeterminação temporal, o que se verifica nos artigo e 

pronome indefinidos, bem como na comparação implícita com outros lugares, 

de que esse não é significativamente maior ou menor, tal qual o que mora a avó, 

“uma outra e quase igualzinha aldeia” (1992). Esses aspectos da linguagem, 

muito próprios da literatura para criança e frequentes em contos de fadas ou 

maravilhosos, também são recursos discursivos a que diversos escritores do 

fantástico recorrem a fim de instaurar a dúvida, a incerteza, necessários a essa 

vertente ficcional. 

A continuação da história da Fita verde no cabelo, instaura o insólito:  

Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e 
velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e 
meninas que nasciam e cresciam.  
Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por 
enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá, com uma fita verde inventada no 
cabelo. (1992) 

O verbo atribuído aos velhos e velhas causa alguma estranheza, outro traço 

corriqueiro nas narrativas fantásticas, não só por ser um neologismo, mas por 

reduplicar semanticamente o radical dos substantivos que formam o sujeito 

oracional, marcando a permanência, a mesmice, estados passíveis de serem 

também encontrados entre homens e mulheres que não estão efetivamente 

envolvidos em uma ação construtora, mas que são meros expectadores, 

passivos. As crianças, por seu turno, seguem o curso normal da vida: nascem e 



Nonada, Porto Alegre, vol. 2, nº 29, 2017. 

141 

crescem. O pronome que inicia o segundo parágrafo reúne os seres num mesmo 

grupo, os que detém suficiente juízo:  

O pronome indefinido “todos” globaliza, funde, unifica as diferenças, 
mesmo as de gênero, mostrando que o juízo, por ser comum a todos, torna-
os também comuns, indistintos, ratificando no espaço social a 
indiferenciação e a medianidade do espaço físico. A expressão “com juízo” 
assinala a inserção nas regras sociais, naquilo que a sociedade prescreve, 
ainda que o advérbio de modo aponte para uma certa maleabilidade nesse 
estado. (MICHELLI, 2006, p. 71) 

Este é, ainda, outro recurso recorrente no fantástico, indeterminando, 

semanticamente os sujeitos da ação. 

A protagonista rompe com a normatividade, configurando-se exceção à 

monotonia de viver nessa sociedade, transgressão de regras efetivada também 

na linguagem, por meio de uma sintaxe surpreendente: “menos uma 

meninazinha, a que por enquanto.” (1992). Como assegura Campra,  

Cada significante é, ao menos potencialmente, obscuro portador de 
significados perturbantes. Não se trata de fórmulas mágicas: toda palavra 
possui, enquanto nomeia o mundo, um poder sobre o nomeado. A 
realidade se torna, então, um artefato do discurso, e a falta de motivações 
que rastreamos como um dos constituintes de um fantástico sintático 
encontra uma resolução no nível verbal, que gera ou justifica toda classe de 
transformações. (2016, p. 189) 

Fita-Verde é como a menina passa a ser nomeada pelo narrador. Em vez 

de um chapéu, há uma fita, simbolizando, na leitura de Marisa Martins Gama 

Khalil, o poder e a superioridade do primeiro elemento, enquanto à fita atribui-

se a união ou a manifestação de uma vitória, “já que, em algumas solenidades 

da cultura ocidental, a fita é a recompensa por um ato de coragem, por um 

triunfo, por uma realização” (Gama-Khalil, 2005, p. 202). O vermelho – símbolo 

da menstruação (Fromm, 1980, p. 175) e associado aos impulsos sexuais 

(Bettelheim, 1980, p. 2 09) – dá lugar ao verde, símbolo da esperança, cor 

também empregada para caracterizar o não amadurecimento de um fruto. A 

meninazinha – em vez de menininha, como prescreve a norma gramatical – 

afasta-se da padronização comportamental, o que se explicita pela linguagem: 

“Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez.” (1992). Tanto o 

nome, quanto a caracterização da personagem instauram diferentes 

possibilidades de leitura, todas apontando para o esgarçar de um discurso que 

possa reproduzir um cotidiano estável e ordenado. A fita verde, que nomeia a 



Nonada, Porto Alegre, vol. 2, nº 29, 2017. 

142 

personagem, é inventada, garantindo que o imaginário tem seu estatuto 

resguardado no conto, afinal, “tudo era uma vez”.  

Ao invés de promover a aproximação ao maravilhoso típico dos contos de 

fadas, em que os eventos sobrenaturais são assimilados sem espanto por 

personagens e leitor, no conto de Rosa é principalmente a linguagem que 

desaloja o leitor, remetendo o texto a esse fantástico lapidado na escrita, que, 

como salienta Campra, subverte as regras da sintaxe narrativa e da significação. 

Adotando semelhante enfoque, Marcos Rico (2012, p. 70), ao falar da obra de 

Cortázar, evidencia um processo semelhante ao que se percebe na obra de Rosa: 

a criação, com a própria linguagem, de uma nova linguagem em que a palavra 

adquire sua realidade perdida, criando-se realidades com signos.  

Tal como a personagem dos contos da tradição, a protagonista vai à casa 

da avó, cumprindo ordens maternas, levando um pote com doce em calda e um 

cesto vazio “para buscar framboesas” (1992), simbolicamente assinalando o 

percurso como passível de ser enriquecedor, capaz de preencher vazios. 

Diferentemente, porém, dos contos da tradição, não há lobo no bosque, 

exterminado pelos lenhadores, e, em vez do diálogo com o animal, há o 

monólogo da protagonista. Senhora de sua travessia, capaz de se permitir 

apreender – e aprender – a vida além dos estreitos limites impostos ao olhar 

humano pelas cegueiras de uma sociedade conduzida pelo “juízo”, é Fita-Verde 

quem decide o percurso a seguir:  

E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo e 
não o outro, encurtoso. Saiu, atrás de suas asas ligeiras, sua sombra 
também vindo-lhe correndo, em pós.  
Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas 
borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar se cada uma em 
seu lugar as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente 
tanto por elas passa. Vinha sobejadamente. (1992,) 

A linguagem de Rosa instaura estranhamentos os níveis morfológico, 

sintático e semântico, ferindo, por vezes, a coesão textual, e, também, 

implicando “insistência obsessiva nas fugas às convenções através da 

violentação do pensamento lógico e violentação de palavras e expressões 

estabelecidas” (Covizzi, 1978, p. 84). Para Campra, 

No terreno que nos interessa, isso quer dizer que uma distorção no nível 
sintático, ou um uso particular de um elemento do nível verbal constitui, 
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com tanta legitimidade quanto as presas ensanguentadas de um conde 
transilvano, o índice do fantástico. Ou mais ainda, um dos mecanismos de 
sua produção. A isotopia da transgressão, atravessando os distintos níveis 
do texto, assegura a sobrevivência do fantástico como uma atitude de 
leitura: a de um leitor que pretende do texto o questionamento da certeza 
sobre seu próprio mundo. Hoje, como no século XIX, a função do fantástico 
é iluminar por um momento – ao menos pelo momento em que a leitura 
põe entre parênteses o entorno – a incognoscibilidade do entorno e a do 
próprio leitor. (2016, p. 198) 

Nesse excerto do conto rosiano, observam-se referências à personagem, 

apontada como ser de exceção. Dentre as características ligadas à instauração 

do insólito, Covizzi assinala a construção de personagens aparentemente 

simples que, no entanto, se configuram seres especiais a ponto de poderem 

suscitar problemas ontológicos. São “seres de exceção” (1978, p. 65), por 

motivos variados, como, no caso de Fita-Verde, ligarem-se a faixas etárias da 

evolução (infância, senilidade), apresentarem atitudes pouco comuns, 

participarem de acontecimentos não habituais, envolverem-se na descoberta 

de uma realidade desconhecida. Alguns desses aspectos se verificam na 

composição da protagonista: “Todos com juízo, suficientemente, menos uma 

meninazinha” (1992). Fita-Verde escolhe não o caminho convencional, mas um 

louco e longo caminho. As asas, normalmente presas às costas dos seres alados, 

aparecem como objeto de busca ou orientação, e a sombra não se projeta à 

frente, não ofusca o caminho. A personagem se diverte, aparentemente, com o 

óbvio, e isso gera situações insólitas, como avelãs não voarem, borboletas em 

liberdade não serem capturadas e flores de diferentes tipos permanecerem ou 

não em seus lugares ao movimento de seres passando por elas. O final, indica-

se o transbordamento de Fita-Verde: “Vinha sobejadamente”.  

A próxima cena apresenta a protagonista chegando à casa da avó e, tal 

como no conto da tradição, ela se identifica, e a avó dá as coordenadas para a 

neta abrir a porta. Ao entrar, porém, o que o narrador apresenta, numa 

focalização que parece desposar a ótica da personagem principal, é uma avó 

debilitada, na cama, “Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter 

apanhado um ruim defluxo” (1992), provavelmente pensa Fita-Verde. A fala da 

avó assinala uma reviravolta na atmosfera psicológica que rege o conto até 

então: a alegria ingênua e despreocupada da meninazinha contrapõe-se à 
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ansiedade da avó, consciente de que o tempo lhe escapa e a morte se lhe 

aproxima: “Depõe o pote e o cesto na arca, e vem para perto de mim, enquanto 

é tempo” (1992). 

De acordo com Covizzi, na literatura do insólito, “há uma impressão inicial 

de realismo, o que dá aos acontecimentos e ao leitor a impressão de certa 

tranquilidade, para, em seguida, ir gradualmente intranquilizando na direção da 

determinação de atmosfera ou situação extremamente irrealistas” (1978, p. 

69). No conto rosiano, ocontato com a avó provoca mudanças na protagonista 

que, espantada, também se entristece por ver que perdera, no caminho, sua fita 

verde, “sua grande fita verde no cabelo atada”, expressão que não condiz com a 

característica de fita inventada, evidenciando-se o aspecto insólito desse objeto. 

A perda da fita funciona como índice do que vai ocorrer na narrativa: anuncia-se, 

simbolicamente, o colapso da ingenuidade e leveza infantis que conduziam a 

ação de Fita-Verde. 

Inicia-se o diálogo entre a avó e a neta, numa aparente reduplicação das 

perguntas de Chapeuzinho Vermelho ao lobo disfarçado com as roupas da avó. 

No conto de Rosa, há um contraste entre a vitalidade da neta – no vigor da idade 

e com tempo para usufruir os prazeres da vida – e a fragilidade e a impotência 

da avó – a quem o tempo escapa. Se as perguntas de Fita-Verde incidem sobre o 

espanto de ver braços magros, mãos trementes, lábios arroxeados, olhos fundos 

e parados, rosto encovado e pálido – traçando uma descrição cadavérica da avó 

–, as respostas avoengas reiteram a falência das ações – por meio de verbos 

como murmurar, suspirar, gemer – e a negatividade contida na repetição da 

expressão “não vou nunca mais poder”. 

A narrativa cresce em suspense, culminando com: “Fita-Verde mais se 

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

medo do Lobo!...” (1992). O grito da meninazinha indicia a tomada de 

consciência do que presencia, a proximidade da morte para a avó, e, 

simultaneamente, o medo de se defrontar com o incognoscível que a finitude 

representa para os seres humanos (Bauman, 2008, p. 45), medo interno, 

metaforizado em lobo, com letra maiúscula: Como assevera Jean Delumeau, “O 

animal não antecipa sua morte. O homem, ao contrário, sabe – muito cedo – que 
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morrerá. É, pois, o único no mundo a conhecer o medo num grau tão terrível e 

duradouro” (2002, p. 19). O grito da personagem, em busca de uma resposta da 

avó, que não virá, assinala, simbolicamente, que o caminho para o 

amadurecimento é empreendido de forma solitária. 

Dessa forma, a narrativa problematiza a própria vida e seu fluxo, 

evidenciando o insólito de situações que emergem de acontecimentos do dia-a-

dia. Ao se reportar ao realismo-maravilhoso ou animista na crítica 

contemporânea, Regina da Costa da Silveira defende que:  

Dos países ocidentais ao continente africano, o tema do insólito manifesta-
se, assim, em seus desdobramentos conceituais, desestabilizando a rigidez 
dos conceitos, admitindo a presença de crenças semelhantes, 
contextualizadas em territórios e tempos distantes. Com efeito, insólitas 
são as narrativas que compõem, desde a primeira concepção do universo, 
o chamado animismo, uma vez que a ele se agregam os mitos. Tudo isso 
para lembrar, então, que o que causa hesitação é a inquietante estranheza 
do indivíduo diante de sua própria finitude; que o medo inexorável da 
morte, o furor impetuoso dos fenômenos da natureza cedo levaram o 
homem a criar representações, dentre elas, as narrativas dos mitos, para 
aplacar seus medos e também a sua solidão. (2015, p. 194) 

Retornando a Covizzi, destacam-se mais alguns índices de estranheza nas 

narrativas de Rosa. Dentre os quais, a “singular maneira de dar títulos” (1978, 

p. 63) às obras, estratégia de sugerir uma explicação que acaba não o sendo, 

como se vê no subtítulo de Fita verde no cabelo. 

Outra característica apontada por Covizzi são as ilustrações das obras, 

realçando a “preocupação que GR tinha com a preparação gráfica de seus livros, 

trabalhando junto aos ilustradores e fazendo-lhes sugestões” (1978, p. 65). Fita 

verde no cabelo, publicado pela Editora Nova Fronteira em 1992, com Rosa já 

falecido, traz ilustrações de Roger Mello, num trabalho que está longe de apenas 

reproduzir as situações ficcionais, sendo merecedor de leituras à parte. A título 

de evidenciar o quanto as ilustrações contribuem para a criação de uma 

ambiência insólita, tendo em vista sua função semionarrativa adjutória, 

enumeram-se alguns aspectos como: as figuras dos lenhadores aparecem com 

rostos de lobos, que a narrativa assegura terem sido exterminados por eles; a 

fita verde paira acima da cabeça da protagonista, lembrando um gafanhoto; o 

bosque, no traço de Roger Mello, parece uma floresta assustadora; os desenhos 

apresentam-se em nuances de cinza, branco e preto, com a presença esporádica 
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do verde; há um traço em todas as páginas, exceto na última, como um rabisco, 

ora separando o texto da ilustração, ora destacando os textos em formatos 

diferenciados, que causa estranheza; a última página da história retoma a 

imagem da cidade, inicialmente apresentada como se estivesse num vale entre 

montanhas, agora com as suas edificações soltas pelo ar, sem apoio na 

representação do chão, evidenciando a desestruturação da cena inicial. Fita-

Verde é desenhada com aparência mais de menina-moça que de meninazinha. 

Como característica de estranheza, Covizzi aponta as personagens como 

seres de exceção. As que alcançam a revelação são geralmente crianças, por seu 

frescor diante da vida, e velhos meio fora do juízo, sobre quem paira a 

expectativa natural da morte, como ocorre com a avó no conto rosiano. A 

essência do insólito em Rosa acontece, na visão de Covizzi, exatamente pela 

expectativa criada da iniciação em algum mistério, que levará a um estado de 

graça, mas cujo desvelamento geralmente não culmina numa explicação lógica. 

Em Fita verde, cria-se a expectativa do encontro da meninazinha com a avó, nos 

moldes das narrativas da tradição, mas a história encaminha a personagem para 

a vivência do medo diante da morte, revelação para a qual não há uma 

explicação na narrativa, apenas a constatação de que “a avó não estava mais lá, 

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

(1992). Covizzi defende, ainda, que a ficção rosiana não se caracteriza pela 

utilização de técnicas intencionalmente desenvolvidas para construir nonsense. 

Rosa não infringe a lei da causalidade. Sua literatura define-se, antes, pelo 

desenvolvimento de situações nas quais se insufla certo irrealismo às próprias 

técnicas realistas:  

GR é ainda dono de uma ficção que, coerentemente com as necessidades e 
aspirações da ficção contemporânea, busca as estruturas essenciais do 
homem e do mundo. Fá-lo através do insólito, que se constitui na 
transcendência que sua linguagem opera num enredo ambíguo: sugere uma 
realidade que ultrapassa. (1978, p. 86) 

A ficção de Guimarães Rosa, de certa forma, traduz o sentimento de 

pasmo do homem frente ao incompreensível, ao que não se traduz com palavras 

simples e cotidianas, ainda que seja o cotidiano a sustentar sua ficção.  

 



Nonada, Porto Alegre, vol. 2, nº 29, 2017. 

147 

Finais 
 
Em Fita verde no cabelo, não somente a fita é inventada, como Rosa 

também nos oferece um “conto inventado”, uma nova reescritura de 

“Chapeuzinho Vermelho". Fita verde re-inventa o passado e passa a existir no 

diálogo entre textos, tempos, autores. “Os personagens migram” (Eco, 2003, p. 

15).  

A intertextualidade e a metaficção são estratégias apontadas por Erwin 

Snauwaert (2016) como catalizadores do fantástico, fenômeno ligado à 

linguagem. Citando Jordan (1998), o pesquisador sublinha que a 

intertextualidade tem maior influência no fantástico pós-moderno por a ambição 

da representação concernente ao realismo se desfazer: “Rompendo com seu 

caráter representativo e apresentando-se como jogo autônomo e 

autoconsciente, o texto pós-modermo tende a borrar os limites do gênero 

fantástico, obrigando-o a definir-se de novo através de experimentos com a 

enunciação” (2016, p. 142 – tradução nossa). Na narrativa de Rosa, não se pode 

afirmar que a intertextualidade crie um efeito fantástico ao estabelecer o 

paralelismo com o texto de Perrault, mas se pode falar de um estranhamento 

concebido na linguagem e nos desvios e deslizes que a história opera em relação 

à matriz, rompendo com expectativas criadas pelo leitor face ao conhecimento 

prévio da tradição. 

Em Fita verde, não há mais o lobo que devora Chapeuzinho e avó, mas um 

outro Lobo, maiusculizado, ao qual ser vivo algum escapa. Se aquele primeiro 

predador podia ser morto pelo caçador, o segundo significa a constatação da 

finitude humana, marcada, no conto rosiano, pela decrepitude. O diálogo entre 

Fita-Verde e a avó traz a marca do insólito, instaurado na própria circunstância 

de a menina se ver diante da morte, ressoando o diálogo mais antigo, o de 

Chapeuzinho com o lobo. Assim, fundamenta-se um discurso sobre a base de 

estruturas sintagmáticas repetitivas na fala das personagens envolvidas, pois, em 

Fita verde, o sentimento de inquietação e perplexidade domina, enquanto que, 

em Chapeuzinho, impera a curiosidade. Na narrativa contemporânea, o diálogo 

evidencia a tensão entre a crescente percepção da meninazinha e o estatismo da 
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resposta da avó. O enredo, na ficção rosiana, funda-se “na composição de 

personagens em dúvida, em situações marcadas por paradoxos, acasos, 

absurdos, estranhezas” (Covizzi, 1978, p. 64). 

O desfecho, no conto de Perrault, afirma o caráter admonitório da 

narrativa, apontando o perigo de se conversar com estranhos. Contra esse final, 

insurge-se Bruno Bettelheim (1980, p. 203-205), uma vez que nem a avó, nem a 

menina fizeram algo para merecer tão trágico fim. A advertência materna para 

não se desviar do caminho aparece somente no conto reescrito pelos irmãos 

Grimm. A narrativa, pela pena dos dois alemães, oferece finais diferentes: no 

primeiro, avó e neta são resgatas da barriga do lobo pelo caçador; no segundo, 

Chapeuzinho narra a avó o encontro com o lobo e as duas personagens 

conseguem traçar um plano em que o animal é vencido e morto. 

Ainda que a morte de Chapeuzinho e da avó, no conto de Perrault, choque 

a maioria dos leitores acostumados com o final redentor da narrativa dos Grimm, 

o desfecho do conto rosiano contamina o leitor de pasmo e perplexidade, 

sentimentos intensificados pelas imagens criadas por Roger Mello, algo 

assustadoras, que contribuem para a instauração do insólito. Ao grito da menina 

para a avó, a narrativa contrapõe a adversativa, introduzindo a frase que anuncia 

a ausência da personagem idosa, que “não estava mais lá”, restando apenas o 

corpo, caracterizado de forma inusitada: “frio, triste e tão repentino corpo”. O 

desalento da neta não é mostrado no nível do discurso, mas por meio da imagem 

de Roger Mello: Fita-Verde sentada sobre as pernas, joelho dobrado, o rosto 

levemente curvado para a frente e coberto pelos cabelos, a mão direita na 

direção dos olhos talvez apoiando o rosto, a esquerda encostada no chão. Na 

última cena, Fita-Verde é desenhada de costas, caminhando, com seus cabelos 

levados, pelo vento, para a direita, direção em que se encontra a cidade, com 

suas casas e igrejas nos ares, assinalando a desestruturação operada por final tão 

insólito.  

De todas as características do insólito no texto de Rosa, o maior relevo, 

porém, repousa na criação singular de uma nova linguagem, capaz de instaurar 

realidades sígnicas, interferindo na percepção de mundo, por vezes em relação 

às noções de espaço e tempo, como na passagem: “A aldeia e a casa esperando-
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a acolá, depois daquele moinho, que a gente pensa que vê, e das horas, que a 

gente não vê que não são” (1992). Esgarça-se, ainda, no fragmento, a focalização 

onisciente e aparentemente neutral do início da narrativa, indicando que até 

para o narrador a realidade não é o que aparenta ser. O emprego da expressão 

“a gente”, em que há implícita a noção de “nós, evidencia a tentativa de o 

narrador envolver o leitor, com recurso semântico a primeira pessoa do plural. 

Rosa conduz o leitor a reflexões sobre o visível e o invisível, o que se olha 

e o que se percebe e aguça sensibilidades em qualquer um. O caminho por ele 

percorrido perpassa, inevitavelmente, o insólito ficcional, em suas diversas 

manifestações e nuanças no âmbito da construção narrativa e de suas 

implicações temáticas, tangenciado, em diversos momentos e por diferentes 

razões, o fantástico contemporâneo e o neofantástico. 
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