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Cadê o Lobo?
Uma Análise
sobre a Sombra
nas Ilustrações do livro
Chapeuzinho Amarelo

O texto pretende analisar imagens de aspectos sombrios do livro 
“Chapeuzinho Amarelo” (BUARQUE e ZIRALDO, 1997), visando in-
vestigar quais são os aspectos indesejados hoje em dia e como são 
passados às crianças através da literatura. Em seguida analisaram-se 
as imagens relacionando-as com a psicologia analítica; debruçou-se 
especialmente sobre os simbolismos do lobo, sendo essa a figura que 
representa o aspecto sombrio no livro. O livro conta a história de 
uma menina, a Chapeuzinho Amarelo, que vivia paralisada de tanto 
medo, sendo seu maior medo o medo do lobo. Um dia ela e o lobo 
se encontram frente a frente e nesse contato Chapeuzinho perde o 
medo do animal. Esse, por sua vez, tenta de todas as maneiras voltar 
a causar medo na menina, entre suas tentativas ele repete lo-bo-
lo-bo 25 vezes e acaba se transformando em um inofensivo bo-lo. 
Percebe-se que as consequências do contato da menina com esse 
aspecto sombrio foram benéficas, ela passa a lidar com seus medos e 
interagir com o mundo, criando e brincando.

Chapeuzinho Amarelo
Ilustração de Ziraldo



32 –  Hermes19

O tema da representação gráfica dos vilões nas ilustrações de livros infantis 
é bastante importante, pois as imagens têm um imenso valor simbólico, 
especialmente para crianças. Jung (1988) diz que a dinâmica do inconsciente 
expressa-se por suas imagens, através, por exemplo, de desenhos, sonhos e fantasias; 
que seriam modos de autorrepresentações de desenvolvimentos inconscientes, 
permitindo a expansão gradual da psique - ou seja, o processo de individuação.

Nise da Silveira (1981) também ressalta o valor das imagens, dizendo que as técnicas 
expressivas têm um enorme poder de intensificar a elaboração simbólica porque 
elas ativam a raiz arquetípica dos símbolos através da mobilização de dimensões 
pouco acessíveis à palavra. Ou seja, ampliam o contexto da elaboração simbólica 
além do contexto verbal, deixando evidente como as imagens são reveladoras.

Nas histórias infantis está aquilo que é feito intencionalmente para ser 
passado às novas gerações, e encontramos nelas uma síntese do que se pretende 
passar adiante como figura representante da sombra. Ou seja, em uma história 
infantil, mesmo que com representações mais complexas sobre a sombra, há uma 
simplificação e até uma condensação - por que não? - do que aquela sociedade 
entende por indesejado. E pelo fato das histórias infantis serem em sua grande 
maioria ilustradas e das crianças estarem em processo de alfabetização, pode-se 
dizer que a ilustração toma grande importância.

No texto a seguir, serão analisadas as imagens de aspectos sombrios do livro 
“Chapeuzinho Amarelo” (1997).Essa discussão é relevante para compreender os 
modelos de sombra que são perpetuados na infância através dos livros infantis, 
bem como suas possíveis fantasias de resolução. 

A SoMbrA
A sombra é tema caro à literatura junguiana, e muito já foi escrito sobre 

este assunto. É na relação da criança com o mundo, durante a estruturação do 
ego, que surge a persona e a sombra. Durante a infância a criança precisa da 
aprovação do outro, e para ser aceita ela nega características próprias a fim 
de se adaptar às normas sociais. Assim, de um lado, a criança vai corresponder 
ao meio externo formando a persona e, de outro, vai reprimir o que não é bem 
aceito formando a sombra, cabendo ao ego fazer a mediação entre estas duas 
instancias (JUNG, 2003).

A sombra se refere a traços da personalidade que o ego rejeita, reprime, 
desconhece, uma vez que não condizem com o ego ideal, com a imagem esperada 
de si mesmo – sendo às vezes apenas desconhecida. Von Franz define sombra 
como a personificação de certos aspectos inconscientes da personalidade que 
poderiam ser acrescentados ao complexo do ego mas que, por várias razões, não 
o são (VON FRANZ, 2002). Vale acrescentar que a sombra existe por conta da 
fascinante sensibilidade humana aos ambientes sociais, ou seja, as pessoas são 
sensíveis às expectativas de outras pessoas. Cabe lembrar que a sombra incorpora 
características que não são necessariamente “más”, mas que foram reprimidas. 
Neste sentido, muitas vezes a sombra contém conteúdos que são importantes 
para o desenvolvimento humano, e que devem ser recuperados.

O ser humano sempre temeu sua própria sombra, pois nela pressente a 
presença de tudo que, na verdade, desejaria fingir que nunca existiu. Mas sem a 
conscientização da natureza sombria não há processo de individuação. 

A princípio cada escolha pressupõe algo que não foi escolhido, ou seja, 
algo que foi relegado à margem, ao âmbito da sombra. É importante também 
perceber que esse movimento de transformação é constante e infinito, pois uma 
vez que se admite a existência da natureza sombria em seu interior, sempre 
haverá novos conteúdos formados no dinâmico movimento da psique. É uma 
equação simples: cada conteúdo iluminado produz sua sombra no inconsciente, 
sempre. É um processo infinito de autoconhecimento e expansão da consciência. 
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Neste sentido, o indivíduo terá invariavelmente a companhia da sombra em sua 
viagem evolutiva rumo à individuação (VON FRANZ, 2002).

Uma das representações simbólicas da sombra dá-se, com frequência, na 
figura do antagonista do Herói. Muitas vezes, o “vilão” representa os aspectos 
sombrios que devem ser confrontados pelo Herói, que representa o Ego. No livro 
“Chapeuzinho Amarelo”, a principal figura identificada como vilão é o Lobo. 
Assim como na história da Chapeuzinho Vermelho, a garota deve confrontar um 
lobo mau. A seguir, são tecidas algumas considerações sobre o simbolismo do 
lobo, considerando-o como uma imagem de sombra, com fins de dar subsidio a 
análise que se seguirá das imagens do livro. É pela importância do lobo nos contos 
de fadas infantis que estudá-lo se mostra como uma rica fonte de símbolos 
e conceitos para compreender diversos aspectos da sombra. A seleção dos 
aspectos do símbolo do lobo mostrados abaixo irá se deter mais aos significados 
encontrados que se relacionam com o livro analisado. 

o Lobo CoMo SíMboLo
Há muito na literatura acerca desse animal. Diversas culturas têm rituais 

que envolvem o lobo sendo adorado (como os deuses-lobo greco-romanos). O 
simbolismo do lobo é relacionado tanto à extrema maldade devoradora e voraz, 
quanto a uma mãe provedora e boa (RAMOS et al, 2005). É possível que sua 
“aparência vigorosa e temerária, seus constantes ataques ao homem e aos outros 
animais, e a impossibilidade de domesticá-lo tenham feito do lobo o objeto de 
projeção maciça da sombra coletiva, destrutiva” (RAMOS et al, 2005, p. 154). O 
aspecto da fome e da voracidade do lobo é ao mesmo tempo sua força e sua 
desgraça. Von Franz (1985) diz que lobo é chamado lykos – luz – por conta desse 
aspecto da voracidade, que quando dominada ou conduzida ao seu alvo correto 
é de extrema potência. 

Outro aspecto relevante do simbolismo do lobo que convém mencionar é a 
sua associação constante à morte, mas como processo de transformação (RAMOS 
et al, 2005). Em Chevalier e Cheerbrant (2009) há importantes referências à goela 
do lobo como símbolo desse processo de renascimento, ressurreição, símbolo este 
que é visto na história Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. 

Aqui, o lobo revela o aspecto cru e destrutivo da morte. O corpo em decom-
posição é devorado por ele, o que representa a finitude da matéria como 
etapa necessária para o desenvolvimento. Desse modo, os rituais de iniciação 
e o lobo como símbolo de morte e renascimento significam a passagem da 
infância, da inocência, para uma etapa mais adulta e diferenciada. Entrar em 
contato com o lobo pode significar a entrada no inconsciente, o contato com 
a sombra, para depois “renascer” com os aspectos “lupinos” assimilados pelo 
ego (RAMOS et al, 2005, p. 161).
 
Os lobos carregam a sombra coletiva, sobre eles projetam-se a agressividade 

e o desejo de poder reprimidos e não aceitos pela comunidade (RAMOS et al, 
2005). Há também a associação desse animal à luz, coragem, força e sabedoria 
da floresta. As mesmas características vistas como negativas - a ferocidade e 
a firmeza - algumas ocasiões são vistas como positivas, e até necessárias para 
fazer prevalecer valores fundamentais.

Por vezes, o lobo aparece como guia e protetor. Em alguns mitos europeus, o 
lobo aparece como psicopompo, transitando entre os dois mundos, conduzindo a 
alma ao paraíso (Hermes, Mercúrio). Sendo o lobo um animal de força impulsiva 
e primária, da caça e da guerra, também está relacionado a Marte, da mitolo-
gia romana (VON FRANZ, 1985). No plano psicológico, interpretar o lobo como 
guia e guardião sinalizaria justamente uma integração de aspectos agressivos e 
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sombrios à consciência, ampliando a percepção dessas qualidades em si mesmo 
e no outro. “Nos sonhos, quando o lobo aparece com seu aspecto positivo, pode 
representar a inteligência ou sabedoria daquele que conhece o mundo interior” 
(RAMOS et al, 2005, p. 159). Este trecho deixa claro a força do símbolo do lobo, 
sua íntima ligação ao conceito de sombra e a potência de expansão da consci-
ência que pode representar.

o Lobo e o FeMInIno
Outra associação importante para a análise do livro refere-se a associação 

entre o simbolismo do lobo e do feminino. Von Franz (1985) considera que o 
lobo tem um relacionamento secreto com o princípio do feminino. Estés (1994) 
acredita que lobos e mulheres saudáveis compartilham de caracteristicas psi-
quicas comuns, como percepção aguçada,intuição, preocupação com filhotes e 
parceiro, e capacidade de adaptação.

Segundo a autora, a mulher, por conta de uma subordinação à cultura, ao 
intelecto ou ao ego - dela própria ou de outros - perde seus instintos e ciclos 
naturais. Em outras palavras, é dizer que quando a mulher não supera certos 
obstáculos pessoais e sociais e não entra em contato com a sua sombra, ela 
perde também contato com uma faceta selvagem e desconhecida, mas que lhe é 
capaz de propiciar uma vida mais íntegra e criativa, e lhe tornar mais ciente de si 
e com mais recursos pessoais. Nota-se a relação direta entre contato da mulher 
com seus aspectos selvagens / instintivos e sua capacidade de inventar e criar. 

Outro exemplo da conexão entre o tema do lobo e do feminino é a imagem 
da loba como nutridora e provedora dos irmãos Rômulo e Remo, fundadores 
de roma. Já em Chapeuzinho Vermelho poder ser visto como um exemplo dos 
aspectos destrutivos e devoradores da Grande-Mãe. 

Em outras lendas esse animal está associado a uma voracidade sexual. “O 
lobo é sinônimo de selvageria e a loba de libertinagem” (Chevalier e Cheerbrant 
(2009, p. 555). Levando se em conta que a Chapeuzinho Vermelho sofreu o 
ataque do lobo após desobedecer aos pais, é possível sob essa perspectiva, fazer 
outra análise: além de impedir um rompimento prematuro do vínculo primal, 
também tem o papel de regular o desenvolvimento da sexualidade infantil 
(RAMOS et al, 2005). 

AnáLISe do LIvro CHAPeuzInHo AMAreLo
O livro conta a história de uma menina que tinha muito medo, de tanto 

medo ela não saia da cama, “Então vivia parada, deitada, mas sem dormir com 
medo de pesadelo”. A história muda de tom quando a menina encontra com o 
seu maior medo, o medo do lobo, “Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do 
medo do medo do medo de um dia encontrar um LOBO. Um lobo que não existia”. 

Nesse encontro ela vê que o temido animal não era tão assustador como o 
que ela imaginava, e nesse confronto o medo vai diminuindo: “Depois acabou 
o medo e ela ficou só com o lobo”; até que ela perde o medo do lobo, “E ele 
gritou: sou um LOBO! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: EU SOU UM LOBO!!! 
Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa”. 

A figura do lobo inverte de papel: era assustador e passa a ter medo da garo-
ta. Isso acontece quando o animal se vê desempoderado pela Chapeuzinho. Essa 
inversão é marcada quando o lobo repete seu nome 25 vezes até que ao invés 
de lo-bo ele se torna um bo-lo.

Depois deste momento, Chapeuzinho passa a brincar, correr, cair e levantar; 
o medo não a paralisa mais. Seus antigos medos se tornaram seus companheiros, 
como vemos na última página do livro: “Ah, outros companheiros da Chapeuzinho 
Amarelo: o Gãodra, a Jacoru, o Barão-Tu, o Pão Bichôpa e todos os trosmons”. 
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A seguir serão analisadas as ilustrações do Ziraldo. Os subtítulos se referem às 
fases do processo de Chapeuzinho Amarelo com relação ao Lobo, que representa 
seus aspectos sombrios. 

CHAPeuzInHo doMInAdA PeLo Medo

Na imagem 1, a história começa com o rosto da Chapeuzinho, com uma 
expressão de medo, desconfiança e desconforto. Ela está toda amarela, amarela 
de medo. A vemos sozinha; a página da esquerda em branco, não há fundo, não 
há cor, não há nada além do medo.

Na imagem 2, vemos a Chapeuzinho deitada, não se levanta por conta dos 
medos que tem. Os medos são representados por diversas figuras sombrias - ara-
nhas, cobras, bode com chifres longos, raio, escuridão - misturadas, difusas, nos 
remetendo a um mundo onírico, inconsciente.

Tudo está escuro, não há cor na figura da Chapeuzinho, ela está envolta por 
uma sombra e sua postura também é significativa: ela está de costas, recolhida, 
espiando com os olhos arregalados mas sem se virar de frente para olhar todo 
esse universo que a aterroriza. 

Relacionando a postura da Chapeuzinho ao conceito de sombra e à maneira 
que essa história se desenvolve, é possível acrescentar que ao não encarar a 
própria sombra, as coisas que se teme permanecem na escuridão, sem a luz da 
consciência, indefinidas e agigantadas, ou melhor: imensuráveis. Por exemplo, 
no texto o trecho “Minhoca, pra ela, era cobra” e na imagem há uma cobra 
ameaçadora muito maior que a menina em posição de ataque.

Vale ressaltar que deve-se tomar cuidado ao lidar com a sombra, seja para 
não se afastar demais seja para não se aproximar demais. Ao se aproximar 
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demais, pode-se perder com tamanha força desconhecida e incontrolável. 
E no caso contrário, se o ego afasta demais dos aspectos sombrios, a intensidade 
dessa escuridão tende a aumentar. Justamente por não encará-las, elas podem 
se tornar cada vez mais inacessíveis e desumanas, e dessa maneira podem tomar 
conta do sujeito. É o caso da protagonista que, ao não encarar se virando de 
frente, a escuridão se torna maior que ela e a domina, a paralisa.

É possível dizer que a Chapeuzinho paralisa justamente por conta do medo 
do que pode, do que fantasia, encontrar na sombra; medo de ser invadida por 
essa sombra. “E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia pra 
fora pra não se sujar. (...) Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, 
deitada, mas sem dormir com medo de pesadelo”. Do que tanto tinha medo 
a Chapeuzinho? O fato de ela ter medo de pesadelo evidencia que o que ela 
temia estava no seu mundo interno. Além disso, “pra não se sujar”, nos remete 
a conteúdos da sombra, ao fato da protagonista não querer entrar em contato 
com aspectos negativos.

Já na imagem 3, outra vez a Chapeuzinho aparece sozinha, retraída e assus-
tada em um fundo branco.Nessa imagem é a primeira vez que a protagonista 
aparece com seu chapéu amarelo. Na primeira página do livro, o texto faz 
referência ao significado de medo da cor amarela. Esta relação feita pelo autor 
entre a cor e esse sentimento possivelmente é uma associação á gíria popular; 
“amarelou”, “ficou com medo”. Então, o chapéu é amarelo de medo. O chapéu 
pode simbolizar a cabeça e o pensamento, ou seja, um chapéu amarelo seria 
então pensamentos de medo. O chapéu exerce uma função dupla: ao mesmo 
tempo que protege a cabeça, a aprisiona nesses pensamentos. 

A cor amarela tem distintos significados. É considerada uma cor masculina, o 
substituto do negro e também a cor da renovação (CHEVALIER e CHEERBRANT, 
2009). Esses simbolismos indicam que há uma grande potência de ressignifi-
cação do pensamento de medo; sendo o amarelo simultaneamente a cor da 
renovação e a cor que representa aspectos da sombra da Chapeuzinho - a cor 
do medo, do masculino e equivalente ao negro. 

Nesta imagem (4) Chapeuzinho está pequena virada para esquerda olhando 
com o canto dos olhos para longe, para o desconhecido. O quadrante inferior 
esquerdo remete ao passado (VILLEMOR-AMARAL et al, 2011), ou seja, a menina 
está com uma postura insegura e presa em um passado, olhando com curiosi-
dade e desconfiança na direção do futuro desconhecido, ela não investe e não 
confia em um futuro.A relação com a sombra é vista de forma distante e pouco 
trabalhada, com a menina afastada e com medo do que pode ser encontrado lá. 

A partir do seguinte trecho: “numa terra tão estranha, que vai ver que o tal 
do LOBO nem existia”. Ela começa a encarar o lobo de outra maneira. E, mais 
adiante, fica evidente que esse contato segue se modificando.
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reConHeCIMenTo dA SoMbrA

Esta imagem (5), junto com a imagem 7, são as mais emblemáticas do livro. 
Nesta o lobo aparece como a sombra, projetada por trás da Chapeuzinho. No 
texto: “Mesmo assim a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do 
medo do medo de um dia encontrar um LOBO. Um LOBO que não existia.”

Estés (1994) discute que as mulheres às vezes abrem uma porta em seus 
calabouços internos e que uma vez abertas, não há como ignorar o que foi 
visto. Com essa imagem a autora diz que há momentos na vida em que não há 
como não encarar e enfrentar algum aspecto sombrio pessoal, e é em um desses 
momentos que Chapeuzinho se encontra. 

CHAPeuzInHo enTrA eM ConTATo CoM A SoMbrA 
Na imagem 6 aparece o lobo pela primeira vez. Ele tem uma boca imensa e 

cheia de dentes. A Chapeuzinho com cara de susto, mas não apavorada como 
nas figuras iniciais. Aqui a garota tem curiosidade, sua postura está mais ativa, 
menos retraída. Parece reconhecer que algo na figura sombria do lobo, além de 
assustar, a interessa.

Sobre a imagem do lobo é possível pensar que o dente simboliza. O dente 
simboliza a agressividade, sua destrutividade selvagem não aceita na socieda-
de. E, além disso, sua boca imensa está relacionada ao seu caráter voraz, aqui 
encontrada justamente na imagem da boca cheia de dentes. Esses aspectos do 
lobo também se relacionam com a sua característica de transformação - que 
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será importante na história. Comer é um processo destrutivo por um lado, mas 
transformador e construtivo por outro. 

As orelhas em pé, seus pelos pontudos, parte interna da boca preta e seus 
olhos vermelhos contribuem para sua personificação como um lobo-mau. O lobo 
já se encontra vestindo uma gravata borboleta, indicando para qual rumo essa 
história seguirá. 

o ConFronTo

É chegado o momento em que os dois se encontram (imagem 7). É interes-
sante que esse encontro aconteça em um deserto, Estés (1994) faz a associação 
entre “um trabalho solitário” e “um trabalho realizado no deserto da psique” 
(p.45); o deserto sendo um cenário de grandes transformações individuais. 
A autora ainda aponta para o deserto como lugar de revelação divina. 

Só é possível ver as silhuetas, aproximando, de certa maneira, a imagem 
dos dois. Os dois são sombra, ela também. O tom alaranjado do céu da imagem 
remete ao por do Sol, pode-se ver esse momento do dia como símbolo da che-
gada da escuridão com a partida do sol; a escuridão por sua vez, como mundo 
desconhecido. 

Chapeuzinho, ao se encontrar frente a frente com sua sombra, a ilumina com 
a luz da consciência e, por conta disso, vê o lobo, deixando dessa maneira de ter 
medo do medo do medo de um LOBO, agora é só lobo. Ela e o lobo.

Com relação ao texto, nessa cena o LOBO passa a ser o lobo, sem maiúscu-
las, e a Chapeuzinho Amarelo, amarela de medo, passa a ser referida como a 
menina. Essas mudanças evidenciam a grande transformação que esse encontro 
provocou. O LOBO nunca antes visto, imaginado, perde seu caráter assusta-
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dor e passa a ser apenas um lobo, um lobo com quem a menina se encontra. 
E a Chapeuzinho Amarelo que após esse momento não está mais identificada 
somente com seus medos, não são mais eles que a definem, agora ela é uma 
menina que tem muitas características para além dos medos.

Nesta imagem (8), o lobo, quando não mais temido, perde seu aspecto selva-
gem, seu poder destrutivo, sua potência. O gesto do lobo escondendo suas partes 
íntimas revela que ele se sente nu, descoberto, envergonhado. Começa nesse 
momento um processo no qual o lobo vai se humanizando, perdendo seus aspec-
tos selvagens imagem à imagem. O texto confirma esse movimento, descreve que 
“um lobo, tirado o medo”, é um “lobo pelado”. Sendo vergonha um sentimento 
extremamente humano e intimamente relacionado a esse processo de descobri-
mento da sombra - aqui encontrada justamente na imagem do lobo despido. 

E outras características que compõem a imagem do lobo, como os tons ama-
relos no chão e no corpo do animal, também nos fazem associar sua postura com 
o sentimento de medo, amarelo de medo. A boa fechada, a lingua para fora, os 
olhos tensos e a gravata borboleta vermelha com bolinhas brancas, nos remetem 
a um universo cômico.

Dando sucessão ao processo descrito na imagem 8, na imagem 9 o lobo 

perdeu ainda mais seu caráter ameaçador e selvagem. Ele aparece sem garras e 
dentes, vestido com roupas humanas, bem coloridas, cômicas e nada sombrias. 
Além disso, a postura dele não é agressiva e sim de decepção e impotência. O 
texto soma a essa análise, “O lobo ficou chateado.”; outra vez o autor associa o 
lobo a um sentimento exclusivamente humano, contribuindo ainda mais para 
essa desconstrução do personagem enquanto sombrio e temível.

Na imagem 10, o lobo tenta então com todas as suas forças retomar seu 

Imagem 8

Imagem 9
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poder, reconquistar o medo da menina. Para isso, volta a ter sua aparência assus-
tadora: boca bem aberta cheia de dentes, olhos vermelhos com olheiras e pelos 
e orelhas bem pontiagudas. Mas agora chapeuzinho aparece rindo de costas, ele 
já não a assusta. Está explícito o empenho do lobo em ser amedrontador e o 
descaso da menina.

No texto o lobo grita e berra tentando provocar outra vez medo na menina, 
mas ela apenas ri, se cansa daquilo e tem “vontade de brincar de outra coisa”. 
Esse trecho evidencia a mudança no comportamento da Chapeuzinho após con-
fronto com o lobo, indica que agora que ela já não tem mais o medo paralisante, 
tem vontade de ir para o mundo, brincar, criar. 

ASSIMILAção
Nessa figura (11), pode-se ver o lo-bo se transformando em bo-lo, ou seja, 

ele sendo assimilado pela menina. Isso apenas foi possível após o confronto, a 
desconstrução e a aproximação da sombra. Importante ressaltar o jogo com a 
figura e o fundo feitas pelo Ziraldo: o lobo no início está em preto e, ao final do 
processo, a figura do bolo em branco. 

Essa mudança, figura-fundo e antes figura em preto depois em branco, suge-
re algumas hipóteses. Pode-se dizer que a inversão de como a sombra é vista é 
justamente o que promove a integração. Essa inversão seria olhar o branco, o 
que há de positivo, de luz, de potência na sombra e não se focar somente no 
preto. Note que, entretanto, o preto não some, é apenas o ponto de vista e a 
modificação que permite ver o bolo no lobo.

O lobo cruel, amedrontador e ameaçador ao desenvolvimento da menina 
passa a ser um bolo, passa a alimentar. E não é qualquer alimento, o bolo aqui 
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Imagem 10

Imagem 11

é entendido como símbolo de amadurecimento; comum nas comemorações de 
aniversários, que são ritos de passagem. Sendo que a comida depois de digerida, 
desconstruída e absorvida alimenta e possibilita o crescimento; passando a fazer 
parte do sujeito a medida em que se apropria dela. 

Além disso, a comida está intimamente relacionada a aspectos da figura 
materna. É possível relacionar o simbolismo do lobo que envolve uma mãe 
extremamente provedora ou devoradora e que, de ambas as maneiras, impede o 
desenvolvimento do filho. Desse modo, o entendimento acerca dos símbolos que 
estão no fato de que o confronto com o lobo resultou nele sendo transformado 
em um bolo de aniversário é ampliado.

A interdição materna também está associada ao simbolismo sexual que o lobo 
carrega, ou seja, Chapeuzinho ao enfrentar a figura do lobo não está apenas inte-
grando seus medos, mas também se diferenciando de sua mãe e abrindo espaço 
para seguir mais fortalecida em um mundo simultaneamente frustrante e prove-
dor; podendo dessa maneira seguir também um caminho mais próprio e autônomo.

Nessa imagem (12) há o lobo-bolo com nariz de palhaço, assustado com duas 

velas sobre ele, no meio de um cenário de aniversário, relevância explicada na 
imagem 11. É possível observar o lobo transformado, sem sinais do lobo assusta-
dor que foi, “(...) já não era mais um LO-BO. Era um BO-LO. Um bolo de lobo fofo, 
tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzin. Com medo de ser comido, 
com vela e tudo, inteirim”. O texto remete outra vez ao caráter devorador que o 
lobo evoca, o medo do lobo também é o de ser devorado. Além disso, o fato de 
sobre o bolo terem duas velas, segundo Chevalier e Cheerbrant (2009), a dupli-
cidade pode significar uma dupla polaridade simbólica, benéfica e maléfica, que, 
se tratando da sombra e desse aspecto específico que é o lobo, poderíamos ver 
como sua qualidade criadora e destrutiva.

É importante analisar o fato de que ela não come o bolo, no texto: 
“Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu o de cho-
colate”. É possível fazer diversas interpretações para o fato da menina não comer 
o bolo: pode-se dizer que ela assimila a figura do lobo, mas essa figura não some, 
ou seja, é possível assimilar aspectos da sombra, mas não os fazer desaparecer.

Outra das hipóteses é de que ela transforma esse aspecto da sombra, o assi-
mila e se diferencia; caso devorasse o lobo estaria se misturando a ele e, de certa 
maneira, se devorando. Estaria, pode-se dizer, retomando aspectos infantis ao 
invés de superá-los. Chapeuzinho não se torna voraz, encontra a sombra e resiste 
a força instintiva não sendo devorada nem se tornando devoradora.

Na imagem 13, observa-se o protagonista brincando, cabelos leves, soltos e 
coloridos, e é a primeira vez que aparecem outras pessoas no livro, evidenciando 
a importância de se lidar com aspectos sombrios para o processo de individuação 
e crescimento. E dessa maneira, tornar-se sujeito capaz de se relacionar com o 
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mundo e com os outros de maneira mais rica e engrandecedora.
Chapeuzinho agora não tem mais tanto medo do mundo, podemos dizer 

que retirou a sombra do mundo depois de reconhecer a sombra em si mesma, 
ou seja, recolheu suas projeções. Perdeu o medo do desconhecido pois passou a 
reconhecer a sombra. “Não tem mais medo de chuva nem foge de carrapato. Cai, 
levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta 
(...)”. Percebemos que houve uma forte transformação, agora ela é uma menina 
segura de suas capacidades, que lida com um mundo mais real e menos assus-
tador; sabendo seus limites e suas potências.

Chapeuzinho na imagem 14 aparece de braços abertos e cabelos esvo-

açantes, muito diferente da menina retraída do início da história. Ao lado 
dela, diversas figuras sombrias, mas agora chapeuzinho não tem mais medos 
iguais ao que tinha. Cresceu e, para isso, deixou para trás os antigos medos, 
agora ela tem condição de confrontá-los e de brincar na presença deles. 
É possível a partir da imagem 14 fazer a análise de que do processo que acom-
panhamos de assimilação do lobo, como um aspecto da sombra, fortaleceu 
Chapeuzinho para que ela pudesse confrontar também outros aspectos da som-
bra; pois agora ela reconhece a sombra, tem contato com ela e o que pode haver 
lá não mais a amedronta como antes.

A imagem final (15) confirma o que foi dito na anterior; os antigos medos são 
chamados de companheiros pelo autor e na imagem eles aparecem inofensivos 
e sorridentes. Ou seja, Chapeuzinho Amarelo está apta a enfrentar seus medos e 
seguir seu desenvolvimento pessoal.
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Imagem 14

ConSIderAçõeS FInAIS
Para concluir, é importante destacar algumas das análises mais relevantes, 

tendo como foco a relação entre a Chapeuzinho e o lobo. O animal ao longo das 
páginas vai sendo humanizado, ficando cada vez mais vestido, mais civilizado, 
chega a aparecer em uma das imagens de terno e gravata borboleta, muito colo-
ridos se assemelhando a um palhaço. É possível analisar esse fato como ele per-
dendo sua instintividade, impulsividade, seu caráter desconhecido, selvagem e 
ameaçador; ou seja, se aproximando da protagonista e sendo assimilado por ela.

Após esse contato com o lobo, a menina sai mais fortalecida, o mundo já não 
é tão ameaçador uma vez que ela se aproximou e entrou em contato com a pró-
pria sombra. Agora ela pode brincar e criar no mundo. A força desse aspecto da 
sombra foi integrada e transformou-se em força criativa - ela não projeta toda a 
sombra no mundo, reconhece que há sombra nela. Como foi visto, esse processo 
descrito no livro de maneira acessível e sensível é fundamental para o desenvolvi-
mento de todo e qualquer sujeito rumo a expansão da consciência, a individuação.

 Quanto mais o ego se recusa a entrar em contato com a sombra, mais ela 
se afasta e mais difícil tornar-se o contato com seus aspectos. O que vemos 
na história da Chapeuzinho é que a medida que relação com a sombra vai se 
tornando mais próxima o lobo vai vestindo-se e humanizando-se. A importância 
de entender - e viver - esse processo é que se a relação com a sombra apenas 
tende a ficar mais distante, com o tempo, o ego vai perdendo a capacidade de 
integrar a sombra, que tende a tornar-se cada vez mais autônoma.

Além disso, vale ressaltar que é preciso cuidado ao aproximar-se da sombra, 
para que ela não domine. No livro há essa relação explicitada, além da imagem 2 
já mencionada (Chapeuzinho deitada de costas), também na imagem 13 quando 
a menina não devora o bolo de lobo. Ou seja, deve-se tomar conhecimento de 
conteúdos da sombra, nesse caso devoradora e voraz, mas sem se misturar a ela 
e sem permitir que ele se expresse aleatoriamente. 

Pelo desenvolvimento da história do livro, o lobo, para a psique, simboliza 
um aspecto benéfico; simboliza também a possibilidade da contenção necessária 
dos impulsos, que conduz ao desenvolvimento e à integração de novos recursos 
internos, o que permite um funcionamento mais pleno e criativo da menina - 
tanto que ao final ela é retratada correndo e brincando na rua.

É possível relacionar a transformação vivida pela Chapeuzinho e os rituais de 
iniciação que tem o lobo como símbolo de morte e renascimento. Esses rituais 
significam justamente a passagem da infância, da inocência, para uma etapa 
mais adulta e diferenciada. Ou seja, podemos entender que entrar em contato 
com o lobo significa a entrada no inconsciente, o contato com a sombra. Esse 
contato gera a transformação da protagonista depois que os aspectos do lobo 
são assimilados pelo seu ego. 

Imagem 15
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Os aspectos que são mal vistos pela sociedade são justamente os reprimidos, 
por isso é comum associar a sombra com o mal destrutivo e danoso. Porém, isso 
pode ser um grande equívoco, pois quando integramos a sombra, ela é fonte 
de muita energia criativa e os efeitos maléficos de sua projeção são atenuados.

Quando a relação da menina com sua sombra estava distante, havia a 
tendência a projetar todo o mal no outro, no mundo. Ao reconhecer o que era 
seu, o mundo passou a ser menos ameaçador e ela estabeleceu uma relação 
ativa, produtiva e de mais confiança com o mundo externo. O desfecho do livro 
analisado se relaciona intimamente com essa colocação; a menina, depois de 
integrar o aspecto sombrio, brinca e corre no mundo, como não fazia antes por 
medo. Chapeuzinho, ou a menina, ter enfrentado o lobo e saído vitoriosa foi um 
ato de diferenciação e extrema saúde. 
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