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A história da Chapeuzinho Vermelho você já 

conhece. É aquela em que uma menina vai levar 

uma coisa para a avó que mora na floresta, mas aí 

ela e a avó acabam na barriga de um lobo. Só que 

o Lobo, depois de comer as duas, tira uma soneca 

e começa a roncar tão alto que atrai um caçador 

que estava passando por lá. Aí o Caçador liberta 

Chapeuzinho e sua avó e mata o Lobo. 

Neste livro não vai ser bem assim. Para começar, 

os chapeuzinhos não são vermelhos. São azul, 

verde, branco, lilás, cor de abóbora e preto. E as 

histórias também são diferentes. Tem uma em que 

a Chapeuzinho é malvada, outra em que ela quer 

ser famosa, uma em que a Chapeuzinho é gordinha, 

outra em que ela quer ganhar dinheiro, uma sobre 

amizade e outra sobre o tempo.

Tomara que você goste de ler a história dessas 

outras Chapeuzinhos. E depois você até pode 

inventar uma Chapeuzinho nova. Ela pode ter um 

chapéu de bolinhas, listrado, com luzinhas, branco, 

roxo, cor de burro quando foge, sei lá! 

O importante é a gente saber que pode mexer 

nas histórias.
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ra uma vez, numa pequena vila perto de uma pequena floresta, 

uma menina de olhos da cor do céu. 

Todo mundo gostava dela, e sua avó mais ainda, tanto que 

decidiu fazer uma capinha com capuz para ela. Essa roupa era de 

veludo azul e a menina não a tirava nunca, nem quando brincava 

de teatrinho no quintal. Por causa disso, todo mundo na vila 

começou a chamá-la de Chapeuzinho Azul. 

Um dia, sua mãe chamou-a e disse:

— Chapeuzinho, leve essa torta de amoras azuis para a sua 

avó, como você sempre faz.
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— Pode deixar, mamãe, eu vou levar a torta.

— E tome cuidado, ouviu? Vá direto para a casa da sua avó  

e não saia do caminho, porque a floresta é perigosa.

Então a menina colocou a torta de amoras numa cesta, deu 

um beijo na mãe e partiu.

No caminho, ela cantava:

  “Pela estrada afora,

  Eu vou tão sozinha,

  Tão desprotegida.

  Ai de mim, tadinha”.
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