
CHAPEUZINHO VERMELHO 
 

     Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de 
olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. 
     Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma 
curta capa com capuz; ficou uma belezinha.[...] 
     Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa 
senão aquela e, com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de 
“Chapeuzinho Vermelho”.[...] 
     Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava 
muito, mas, quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não 
tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. 
     Então, chamou a filha: 
     - Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas broinhas para a vovó. Ela gostará 
muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e, com certeza, não 
tem vontade de cozinhar. 
     - Vou agora mesmo, mamãe! 

    - Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem 
desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta! 
     - Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. 
     A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e 
um tablete de manteiga vovó gostava de comer as broinhas com manteiga 
fresquinha e geleia. 
     Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e 
escura. [...] 
     A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um 
lobo enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes. 
     Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e 
saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só. mas não teve coragem, 
temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por 
isso, decidiu usar de astúcia. [...] 
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