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& O Grande Lobo Mau <a> p. 277 

O lobo ocupa um lugar fundamental tanto nos mitos quanto nas crenças populares 
de todas as civilizações. A fábula mostra-o sem escrúpulos e cruel, como no conto. 
Depois de Perrault, numerosos autores divertir-se-ão em parodiar a história do Cha
peuzinho Vermelho e reabil itar "o Grande Lobo Mau". Mareei Aymé imagina um lobo 
"todo enternecido" por duas adoráveis meninas: "Mas que é que eu tenho? - pensava 
ele. Olha que estou tremendo sobre minhas patas. Depois de refletir sobre o assunto, 
compreendeu ele que tinha-se tornado bom, de repente. Tão bom e tão terno que não 
poderia nunca mais comer crianças·. O lobo de Roald Dahl tenta em vão indignar-se 
- ·o texto não é assim!" -, Chapeuzinho Vermelho não dá bola para isso: ela o abate 
com um tiro de revólver e com sua pele faz um belo casaco (Um conto pode esconder 
um outro, 1982). 

W Jean de La Fontaine, Fábulas, "O lobo e o cordeiro", 1668 

A razão do mais forte é sempre a melhor: 
Daqui a pouquinho vamos mostrá-lo.[ .. ] 
Ló ao oito, ao fundo da floresta 
O lobo o carrega e depois o come, 
Sem outro forma de processo fazer. {1, 10, v. 1-2 e 27-29) 

W Mareei Aymé, Os contos do gato empoleirado, "O lobo", 1939 

O lobo responde a De/fina e a Marinete, que lhe reprovam o fato de ter comido Cha
peuzinho Vermelho. O lobo baixou a cabeça humildemente. Ele não esperava por essa. 
Ouviram-no respirar forte através da vidraça. - É verdade, confessou ele, eu a comi, a 
Chapeuzinho Vermelho. Mas eu vos asseguro que já tive muitos remorsos por isso. Se 
fosse hoje ... - Sim, sim, as pessoas dizem sempre isso. O lobo bateu no peito no lugar 
do coração. Ele tinha uma bela voz grave. - Dou-vos minha palavra, se fosse hoje, eu 
preferiria morrer de fome. - Assim mesmo, suspirou a mais loura, comestes Chapeu
zinho Vermelho. - Não digo o contrário, consentiu o lobo. Comi-a, está claro. Mas foi 
um pecado de juventude. Foi há muito tempo, não é? A todo pecado, misericórdia. E 
depois, se soubésseis os problemas que tive por causa dessa pequena! 



 

li!5iF=5~i51 ra uma vez uma menina de vilarejo, a mais bonita que já se 

vira; sua mãe era louca por ela, e sua avó mais louca ainda. 

Essa boa mulher mandou fazer-lhe um chapeuzinho verme
~~~~:!! lho• que lhe assentava tão bem que por todo lado chama

vam-na Chapeuzinho Vermelho. 

Um dia, sua mãe, tendo cozido e feito pãezinhos chatos/ disse-lhe: 

-Vai ver como está sua avó, pois disseram-me que ela estava doente, 

leva-lhe um pão e este potinho de manteiga. 

Chapeuzinho Vermelho partiu logo para a casa de sua avó, que 

ficava num outro vilarejo. Ao atravessar um bosque, encontrou ela o 
compadre3 lobo, que teve grande desejo de comê-la; mas não ousou, 

por causa de alguns lenhadores que estavam na floresta. Perguntou-lhe, 
então, onde ia ela; a pobre criança, que não sabia que era perigoso parar 

para escutar um lobo, disse-lhe: 

- Vou ver minha avó e levar-lhe um pão com um potinho de man

teiga que minha mãe lhe manda. 

- Ela mora muito longe? - disse-lhe o lobo. 

-Oh! sim- disse Chapeuzinho Vermelho-, é depois do moinho que 

vedes lá longe, lá longe, na primeira casa do vilarejo. 

1 O chapéu de Chapeuzinho Vermelho chama-se, no original, "chaperon" e consiste em 
uma "faixa de veludo ou cet im que as moças e mulheres que não eram nobres ama rra
vam na cabeça, até pouco tempo atrás" (Oiction11aire de I'Académie, 1694) (N.T.) 

1 Numerosos editores (como Hetzel) tomaram a liberdade de suprimir essa primeira etapa 
da fabricação do pão, sob pretexto de redundância. (No texto, rem-se "ga lettes", pães 
redondos e chatos [N.T.).) 

·1 O termo é utilizado, ord inariamente, para qualificar os amigos, os fam iliares. Serve 
também para designar um homem hábil em seu ofício e, pejorativamente, um ser es
perto, sem escrúpulos. O termo é encontrado frequentemente em narrativas em versos 
("fabliau", poema em versos de oitO sílaba.s, dos séculos XIII e XlV [N.T.]) e nas fábulas. 
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~ A cultura popular de um culto acadêmico <a> p. 278 

O conto não pertence, nem em sua estrutura nem em seus motivos, à tradição lite
rária (ver p. 150). Manifestamente não é ele escrito para crianças: o público de Perrault 
não podia deixar de observar suas diferentes conotações sexuais, ainda mais porque 
são elas expostas por uma moral das mais explicitas. As expressões arcaizantes ("che
villete" e "bobinette'"l representam a oralidade de uma forma popular. 

W A menina e o bzou, versão da região da Nievre 

O bzou chegou à casa da avó, matou-a, pôs sua carne nar arca e uma garrafa de 
sangue sobre a cubas A menina chegou, bateu à porta. "Empurra a porta, diz o bzou. 
Ela está travada com uma palha molhada. - Bom dia, minha avó, trago-vos um pão
zinho bem quente e uma garrafa de leite. - Põe-nos na arca, minha fi lha. Serve-te da 
carne que está lá dentro e de uma garrafa de vinho que está sobre a cuba." Enquanto 
ela comia, havia uma gatinha que dizia: "Fede!... Desavergonhada!. .. quem come a 
carne, quem bebe o sangue de sua avó. - Despe-te, minha fi lha, diz o bzou, e vem 
deitar-te junto de mim. - Onde devo pôr meu avental? - Joga-o no fogo, minha filha, 
tu não precisas mais dele". - E para todas as roupas, o colete, o vestido, a anágua, as 
meias, ela lhe perguntava onde pô-las. E o lobo respondia: "- Joga-as ao fogo, minha 
fi lha, tu não precisas mais disso". [ ... ) Quando se deitou, a menina disse: "Oh! minha 
avó, como sois peluda!- É para melhor me esquentar, minha filha!". 

IJJ Pierre Henri Cami, Chapeuzinho Verde, 1913 

O LOBO QUE OUTRORA COMERA CHAPEUZINHO VERMELHO. Mas repetes sempre 
a mesma coisa? Vejamos, há outra coisa a perguntar, por exemplo (insinuante): vovó, 
como tendes grandes ... grandes ... CHAPEUZINHO VERDE. Grandes orelhas! O LOBO. 
Mas não, grandes ... grandes ... (muito insinuante) começa por um O. CHAPEUZINHO 
VERDE. Pernas grandes! O LOBO, saltando da cama. - Inferno e danação!!! Essa Cha
peuzinho Verde está zombando de mim? Essa menina espertinha se obstina a não 
dizer: "Vovó, como tendes dentes grandes!". Então, naturalmente, não posso pular 
sobre ela e responder-lhe: "É para te comer!". Com um suspiro de saudade. Ah! Onde 
estão as crianças ingênuas e fáceis de devorar de antigamente? Ele sai, furioso. CAl O 
PANO. (in O homem do cabeça de alfinete) 

NOTAS 

• Traduzimos por "pininho" e "tranquinha" (N.T.). 
• O termo "bassie", litera lmente: "pia", indica o recipiente onde se fazia o creme de leite ou o queijo 

(uma cuba), podendo indicar também um guarda-comidas. Como o texto utiliza o termo "arca" para 
indicar guarda-comidas, "bassie" de:ve indicar o lugar de trabalho de cozinha (N.T.). 
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