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A partir do olhar da Análise do Discurso, tendo como um de seus principais teóricos Eni 

Orlandi (2003), estudiosa sobre a linguagem e sua produção de sentidos, bem como sobre o 

sujeito e sua relação constitutiva com a língua, fazemos, nesse estudo, uma análise discursiva 

sobre o livro “Chapeuzinho Amarelo”, escrito por Chico Buarque e ilustrado por Ziraldo Alves, 

considerando que “Chapeuzinho Amarelo” é uma versão muito particular do conto Chapeuzinho 

Vermelho, dos Irmãos Grimm, e tornou-se um clássico da literatura infantil brasileira. 

Pretendemos compreender o estreitamento entre a imagem visual e a palavra, compreender qual 

a função da imagem na construção do sentido da palavra, pois ela imprime um significado e 

pode alterar o sentido da história. Nesse sentido, utilizamos a Análise do Discurso como base 

fundamental desta pesquisa, por entender que para a AD não há um seguimento direto na 

disposição dos elementos do âmbito comunicativo, pois a língua vai muito além de simples 

códigos. As práticas discursivas são meios de identificação de sujeitos, de reflexões, de 

subjetivação e de construção de práticas socais, pois as relações de linguagem são na verdade 

relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são inúmeros e diferentes em cada situação 

enunciativa. Além disso, realizamos um estreitamento das ideias da autora Orlandi, de modo a 

explorar de modo histórico e material a relação de sentido construída através do simbólico e que 

tem sido uma das grandes contribuições da AD. De acordo com Orlandi (2003), diferentes 

formas de linguagem compõem o universo simbólico do aluno, como por exemplo, a música, a 

pintura, o cinema, a fotografia, e essas linguagens não são alternativas, elas se articulam e 

deveriam ser exploradas no ensino da leitura. Pêcheux (1999), fundador da Análise do Discurso 

francesa, afirma que a imagem é um operador da memória social e ela possibilita certos 

caminhos de leitura e produção de sentidos, e não outros. Desse modo, o trabalho de análise 

sobre imagens que contam uma história escrita, ou falada, é de extrema importância para o 

ensino da leitura e interpretação.  
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