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RESUMO 

O presente trabalho é uma adaptação livre do conto de fadas “Chapeuzinho 

Vermelho”, que tem como ponto de partida uma paródia recontando o conto de 

fadas só que do ponto de vista do lobo. Tal personagem é visto como vilão na 

maioria das recontagens dessa história, desta forma a subversão do tema central de 

uma narrativa folclórica pode fazer com que uma nova narração nasça, dando assim 

aos fatos mais sabor e diversão inclusive aos possíveis novos pequenos leitores.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Os contos de fadas são de origem antiquíssima, remonta às épocas em que a 

maioria da população vivia às margens de grandes florestas e, para manter suas 

crianças e mesmos as donzelas afastadas dos perigos reais e imaginários oriundos 

das sombras das matas, nada mais eficaz do que contos moralizantes com animais 

selvagens e bruxas antropófagas, dentre outros. Séculos foram se passando, 

Charles Perrault e os Irmãos Grimm deram aos contos de fadas e aos contos 

fantásticos outras roupagens, mas os vilões continuam sempre os mesmos. Desta 

forma, nada mais interessante do que dar uma visão não politicamente correta aos 

contos, mas sim uma outra voz aos personagens, um outro ponto de vista, como 

autores renomados e outros nem tão renomados também já vêm fazendo.  

 

 

OBJETIVOS 

- Criar uma história infantil ou infanto-juvenil inédita para ser posteriormente 

confeccionada em livro de outro material que não papel (pano, por exemplo); 

 

 

 

METODOLOGIA 

- Leitura e pesquisa em diversos livros de literatura infantil do domínio público;  

- Confecção de um texto inédito para apreciação do professor-orientador;  
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DESENVOLVIMENTO 

 

A VERDADEIRA HISTÓRIA DE CHAPEUZINHO VERMELHO 

VERSÃO DO LOBO 

 

A história de Chapeuzinho Vermelho que há muito tempo as pessoas ouvem falar 

não é a verdadeira. Pois aqui quem vai lhes contar sou eu, o Lobo. Escutar várias 

coisas ao meu respeito, pessoas me difamando ao longo do tempo e a invenção 

dessa história fez com que eu resolvesse contar-lhes toda a verdade. 

Eu sou um Lobo muito bonzinho, tão bonzinho que não comia os animais, aliás, sou 

vegetariano, para grande decepção da minha mamãe. Eu vivia ajudando as pessoas 

e os animais que se perdiam pela floresta a encontrar o caminho certo para o seu 

destino. 

Numa das minhas caminhas pela floresta em busca de frutas, encontrei com uma 

menina de “capuz vermelho”. Como sou educado, logo perguntei à garota se ela 

estava perdida. 

- Garotinha, você está perdida? 

- Não, seu lobo bobão! Vou levar esses doces pra Vovó, mas ela joga todos fora, 

então levarei para uma festa que está acontecendo na floresta. – respondeu a 

garotinha que depois descobri chamar-se Chapeuzinho Vermelho. 

- Ela joga os doces fora???? – perguntei à menina. 

- Sim! Lá tem muitos doces que ela faz e todos os dias joga fora. Se você gosta de 

doces, deveria ir pra casa da Vovó. – me respondeu Chapeuzinho Vermelho. 

Não sabia da fama da garota de capuz vermelho, assim chamada na floresta, pois 

vivia pregando peças em todos habitantes de lá. 

Como eu tinha muita fome, dirigi-me pelo caminho da casa da Vovó, enquanto 

Chapeuzinho Vermelho foi para a tal festa.  

Ao chegar perto da casa da Vovó, avistei-a no quintal e logo ela foi me convidando 

para comer doces. Vovó estava assustada com meu estado: magro e triste. Então 

ela teve a ideia de me engordar. Como sou alto, ela pegou todos os doces, colocou 

numa panela, empilhou vários móveis e subiu em cima deles para despejá-los em 

minha boca. Uma ideia muito louca, mas não ia questionar uma senhora com 

cabelos todos brancos e que estava me oferecendo o que comer. 
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Tudo parecia que ia funcionar, quando a Vovó escorregou e caiu na minha boca, foi 

tão rápido que engoli a Vovó de uma só vez! 

O tempo passou, quando chegou a Chapeuzinho Vermelho, fazendo perguntas 

doidas, do tipo “que olhos, nariz, pés e boca são esses”, parecia uma brincadeira, eu 

estava passando mal e a aquela menina estava me confundindo com a Vovó, 

imagina só o que rolou na festa que ela foi. 

Expliquei que era o Lobo e o plano maluco da Vovó de me engordar. Foi quando a 

Chapeuzinho resolveu tirar a Vovó de dentro de mim. Com o mesmo plano da Vovó, 

subiu nos móveis empilhados e tentou puxar a Vovó com as mãos, mas como ela 

estava estranha por causa da festa, caiu também na minha boca. Ainda bem que a 

mãe de Chapeuzinho Vermelho não veio, pois essa família tem um comportamento 

muito estranho.  

Com tanta confusão chegou o lenhador e me viu deitado com aquela barriga 

gigante. 

Sobrevivi. Agora estou contando minha versão, pois estou processando a 

Chapeuzinho Vermelho por calúnia, injúria, por agir de má fé com morador 

respeitado da floresta, Vovó por tentativa de homicídio e o lenhador por operação 

não autorizada em animais. 

Bem, amigos, espero que acreditem, tenho duas testemunhas, sendo elas Dona 

Pata e Tonho Coiote. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O presente trabalho ainda está em fase de conclusão. A partir do texto inédito, o 

passo seguinte será a impressão em material diferente do comumente encontrado 

em literatura infantil, ou seja, espera-se uma impressão em pano ou mesmo outro 

material que possa diferenciá-lo do suporte comum da literatura infantil consumida 

nas escolas. 

 

 

FONTES CONSULTADAS 
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As fontes consultadas foram os contos de fadas do domínio público, tais como os 

adaptados por Charles Perrault e os Irmãos Grimm que são amplamente contados e 

recontados por mães, pais, tios e professores desde a mais tenra infância.  

 


