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Como eu vi a história 

Ana Julia da Silva Pacheco 

 

m dia, minha mãe decidiu se 

casar. Então, eu e minha irmã 

fomos morar na casa do novo 

marido dela. Lá conheci minha meia-irmã. 

Ela era bonita, elegante, por isso fiquei 

com um pouco de inveja, porque eu não 

era assim.  

Minha mãe atormentava a vida dela, e eu 

não sei por que mamãe provocou tanto a 

coitadinha. Ela me parecia uma pessoa 

tão boa, só que minha mãe não entendia 

isso. Eu comecei a fazer o mesmo, mas não porque eu não gostasse dela, mas sim 

porque fui obrigada. Eu também me sentia ameaçada por ela. Minha mãe botou-a 

para trabalhar e ela fazia tudo o que mandávamos. E ela passou a dormir nas 

cinzas, então a batizamos de Cinderela. Sei que não foram certas essas atitudes, 

mas não pude impedir.   

Um dia, convidaram nossa família para a festa do príncipe. Eu e minha irmã ficamos 

bastante animadas. Quando Cinderela soube, quis ir conosco. Ela pediu permissão 

a mamãe, que não falou nada. Saiu, ignorando a pergunta. Cinderela ficou mal. 
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 Na noite seguinte, fomos para o castelo; o príncipe estava lá. A festa estava rolando. 

Minutos depois, todos estavam olhando para a porta principal, e eu fiquei curiosa 

para saber o motivo do caos. Quando fui ver, era uma menina, diferente das outras, 

era alguém diferente do reino todo. Essa misteriosa menina hipnotizou 

completamente o príncipe. Todas as moças do baile estavam se roendo de inveja, 

incluindo eu, quando vimos o príncipe dançando valsa com ela.  

Após a festa, essa “garota” saiu do castelo correndo, deixando o príncipe e o 

sapatinho de cristal, ninguém entendeu nada. O coitado ficou sem reação, tentou 

alcançá-la, mas não conseguiu. 

Na manhã seguinte, o príncipe foi nos visitar, 

com o sapatinho de cristal nas mãos. Ele nos 

disse que queria saber de quem era o 

sapatinho perdido, então pediu para eu e 

Anastácia experimentarmos o sapato. Eu calcei 

o sapato, mas ficou largo; depois foi a vez da 

minha irmã, mas ficou muito apertado. Depois 

de experimentarmos o sapato, ele nos 

perguntou se havia mais alguém que pudesse 

experimentar e dissemos que havia. Então, 

pedimos pra Cinderela calçar e coube certinho. 

Fiquei com muita raiva, minha meia-irmã 

estava de casamento marcado. Era eu quem 

deveria estar me casando! 

E ela ainda teve a cara de pau de nos chamar pra o casamento! A minha mãe ficou 

com uma tremenda raiva. Com razão, Cinderela nunca me pareceu santa, e a 

mesma casou com o príncipe, e tiveram um final feliz, eu acho.  
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Cinderela e a Fada Esquecida 

Aurea Cristina de Freitas Rocha 

 

om, aqui me encontro esquecida. 

Todo mundo conhece essa tal de 

Cinderela e a acha o máximo, mas o 

que ninguém sabe é que, se não fosse por 

mim, ela não teria se casado com o príncipe 

bonitão. 

Tudo começou quando eu voltei de uma festa 

na casa da minha amiga Fada do Dente.   Eu 

estava cochilando, quando um choro irritante 

começou a me incomodar.  

Fui ver o que se passava e me deparei com uma garota mal vestida, berrando na 

minha janela. Todo mundo sabe que eu fico uma fera se não tenho o meu cochilo da 

beleza e aquela garota era uma verdadeira “Sem Noção”! 

Mas como fadas tem uma alma muito caridosa, resolvi ajudar e ver se ela calava a 

boca.  

Minha nossa! Ela estava um verdadeiro lixo!  Mas 

depois que eu dei a ela algumas lições básicas de 

moda, até que ela ficou arrumadinha. Bom, até aí 

tudo bem, mas a mosca morta não se deu nem ao 

trabalho de dizer obrigada. E eu que fiz tanto por 

aquela mal agradecida! Ela se fingiu o tempo todo de 

pobrezinha e depois deu o bote. 

Agora ela está lá, feliz da vida com o príncipe bobão. 

Só queria ver se ele continuaria feliz, depois de vê-la 

sem maquiagem. E quanto a mim, ninguém quis 

saber se eu vivi feliz pra sempre, num castelo 

enorme, rindo até dos pombos que saem voando.  
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Invejosa irmã 
Alyssa Freitas de Figueiredo 

lá, meu nome é Drizela. Minha mãe é 

uma linda moça da sociedade. Casou-

se com um homem nobre que tinha 

uma filha muito chatinha. Ah... Esqueci-me de 

contar: tenho uma irmã chamada Anastácia. 

Não é tão linda como eu, mas é bonitinha.  

Bom, meu padrasto infelizmente morreu, mas 

felizmente deixou uma enorme herança para 

nós. Achamos que sua filha, como era tão 

sem sal, não saberia nem como gastar o 

dinheiro. Assim, resolvemos que ela deveria 

arrumar a casa, porque eu não podia sujar 

minhas unhas de jeito nenhum.  

Certo dia, o rei decidiu fazer um baile. Claro que nos convidou, afinal nós somos 

ótimas candidatas para nos casarmos com seu filho. Minha meia-irmã, coitadinha, 

tinha tantos afazeres que não pôde ir. Mamãe não a deixou ir. Mas, por tanto 

implorar, a nojenta recebeu uma chance. Teria que arrumar a casa toda. Como havia 

muito trabalho, saberíamos que não iria terminar a tempo. Mas, para nossa 

surpresa, não sabemos como, ela conseguiu arrumar tudo a tempo. Minha mãe, com 

raiva, disse não e deixou-a em casa.  

Em seguida, partimos para o baile. Logo quando chegamos, vi o belo príncipe. 

Claro, olhando pra mim. Encantada, fui tirá-lo para 

dançar. Quando Anastácia viu a cena, veio logo se 

intrometendo, querendo roubá-lo de mim. Fiquei com 

muita raiva. Ao iniciar a dança, chegou uma linda e jovem 

menina com um vestido de arrasar. Logo quando a viu, o 

príncipe me largou e foi dançar com ela.  

Sem descobrir quem era, fomos para casa 

decepcionadas. No dia seguinte, o príncipe veio a minha 

casa testar um sapato. Testou em mim, em minha irmã e 

nada. Já desesperado, ele perguntou se havia outra 

jovem na casa. Respondi que sim, pensando que jamais seria dela. Ao testá-lo em 

seu pé, coube perfeitamente. Nervoso, o príncipe disse que era ela sua futura 

esposa, levando-a, então, para casar-se com ele. Não acreditava no que estava 

acontecendo, a empregadinha estava se casando com o meu príncipe.  

Acredito que agora vocês já sabem de que história que estou falando. 

O 
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A que se faz, a que se paga 

Camila Valente Afonseca de Oliveira 

 

inha mãe casou com um homem legal. Então, ela, minha irmã e eu nos 

mudamos para a casa dele. 

Ele tinha uma filha que era muito mais bonita que eu e minha irmã. Eu 

queria muito ser amiga dela, e quem não queria ser amiga de uma linda jovem como 

eu?! Mas minha mãe disse que ela era uma menina má. 

Depois de alguns dias, eu e minha irmã já 

estávamos estranhando a filha do meu padrasto, 

pois ela era muito tímida e parecia triste. Quando, 

de repente, minha mãe chegou e disse: ‘’Cinderela 

(esse era o nome dela), você não vai mais dormir 

no quarto que está, e a partir de hoje vai ter que 

trabalhar para comer nesta casa!’’  

Deste dia em diante Cinderela só trabalhava, e eu e minha irmã só vendo minha 

mãe mandando-a fazer tudo quanto é coisa. Neste mesmo dia, nós perguntamos à 

nossa mãe o porquê de ela tratar Cinderela tão mal. Ela nos disse que só tinha 

ciúmes, porque Cinderela era a preferida do meu padrasto. 

Pensando nisso, eu e minha irmã, que éramos muito 

vingativas, maltratávamos Cinderela pior que nossa 

mãe. Os anos foram passando e Cinderela ficando mais 

linda. Até que um dia houve um baile ao qual nossa mãe 

obrigou-nos a ir. Neste baile, havia uma garota mais 

linda que Cinderela, o príncipe só dançou com ela, e eu 

fiquei morrendo de inveja.  

Depois de alguns dias, descobrimos que aquela linda 

garota do baile era Cinderela. Então, ela foi morar com o 

príncipe no castelo. E eu minha família ficamos pelo resto 

de nossas vidas naquela casa, tento que servir Cinderela, 

nossa nova rainha.  

 

 

M 
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Irmã Caluniada 

 Fellipe Reis De Carvalho Pinto 

 

u sou a irmã mais velha de Cinderela 

e vou contar toda a verdade do que 

aconteceu realmente na história. 

Um dia, minha mãe veio contar uma história 

para nós, eu e minha irmã mais nova. Ela 

disse que ia se casar outra vez. Foi quando 

meu padrasto apareceu com suas malas e 

sua filha Cinderela. 

No começo não gostei muito dela, mas não 

fui eu que a mandei dormir na cozinha, não 

zombava dela, nem a fazia de empregada. Quem fazia isso eram minha irmã e 

minha mãe, duas mulheres cruéis. 

Também falam que eu cortei o pé para entrar no sapato e também que perdi os 

olhos e morri. Isso aconteceu com minha irmã. 

Não vou dizer que não fiz nada porque não sou santa, tenho meus defeitos, mas não 

seria capaz de machucá-la. Sou uma pessoa boa, não faria isso nunca!  

Agora, se falarem que as irmãs a Cinderela a maltratavam vocês saberão a verdade. 

Bom, falei toda a verdade, fui caluniada. Entenderam, né? 
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A reviravolta da princesa 

                                                                                Laís Manarte Souza. 

 

ra uma vez eu, uma linda menina chamada 

Laís, que após a morte de seu pai teve que 

morar e conviver todos os dias com sua 

madrasta muito, muito má, que tinha duas filhas. Elas 

eram bem parecidas com sua mãe, não gostavam 

nem um pouco de trabalhar e eram bem egoístas. 

Então, como não tinha ninguém que me defendesse, 

eu tinha que trabalhar para elas, fazer tudo dentro de 

casa.  

Um belo dia, quando eu acordei, minhas irmãs 

pediram para eu ajudá-las a se vestirem para um 

grande baile que aconteceria no reino. Como minha madrasta era tão má, ela tinha 

me impedido de ir ao baile, me entupindo de trabalhos domésticos que 

provavelmente não conseguiria terminar a tempo de ir ao baile.  

Mas, então, meus amiguinhos resolveram me ajudar e fizeram um lindo vestido para 

mim, assim poderia ir ao baile... Mas eu não havia terminado de fazer os trabalhos 

que minha madrasta tinha me exigido, portanto, não poderia ir ao baile junto com 

elas. De repente, uma linda fada madrinha de azul apareceu, sacudiu sua varinha de 

condão e, assim que olhou para mim, transformou-me em uma verdadeira princesa. 

Uma abóbora que estava na cozinha, do nada, se transformou em uma carruagem; 

já o vestido que meus amiguinhos tinham feito para mim virou um vestido azul de 

cetim. E a partir daí, a madrinha disse para que eu fosse ao baile e me divertisse, 

mas que voltasse antes de bater meia-noite, senão, o feitiço se quebraria e tudo 

desapareceria, inclusive o belo vestido. Chegando ao baile, logo que entrou, o 

príncipe se encantou com minha 

beleza e me puxou para dançar.  

Eu me diverti tanto que nem vi o 

tempo passar e, quando dei por 

mim, o relógio do palácio logo 

bateria meia-noite. Então, me 

lembrei do aviso da madrinha. 

Como me assustei, deixei o 

príncipe lá e sai correndo, 

deixando para trás meu sapato na 

escada do palácio. O príncipe 

correu atrás de mim, mas, quando chegou do lado de fora, já era tarde demais. 
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 Então, viu o meu sapato e disse que tinha que se casar comigo, a dona que tinha 

conquistado seu coração. No dia seguinte, uma carta inesperada chega lá em casa 

avisando sobre a chegada do príncipe. E assim, ele foi até minha casa. Minhas 

irmãs foram logo experimentando o sapato, mas o sapato era bem menor do que os 

pés delas. E quando chegou minha vez, para surpresa de todos, o sapato coube 

perfeitamente em mim. O príncipe ficou encantado e logo me pediu em casamento. 

Minha madrasta e minhas irmãs ficaram com raiva mortal de mim, mas o rei (pai do 

príncipe) estava feliz por nós dois, pois sabia que nós éramos um lindo casal. E, 

enfim, vivemos felizes para sempre, como há muito tempo eu tinha sonhado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1
2

 

Minha parte da história 

Landresa da Silva Rocha de Miranda 

 

eu nome é Roseta e moro com minha 

irmã chamada Ana e minha mãe Isabel. 

Elas não são as melhores pessoas do 

mundo, mas eu não sou má. 

Quando meu pai morreu, minha mãe se casou com 

um velho viúvo que tinha uma filha. Ela era muito 

metida, ela gostava de mandar em mim e em 

minha irmã Ana.  

Quando o marido de minha mãe morreu, a menina chorou por uma semana. Mas, 

depois disso, começou o inferno. Ela, que se chama Cinderela, quis nos expulsar de 

casa, até que a minha mãe tomou uma atitude. Ela fez a órfã de empregada, só para 

lhe dar uma lição.  

Passou um tempo e nós recebemos um convite para ir ao baile do príncipe. 

Cinderela também queria ir ao baile, só que minha mãe não deixou. 

Botei um vestido tão lindo, que achei que o príncipe iria se apaixonar por mim; mas 

não foi isso que aconteceu. Quando minha irmã, minha mãe e eu chegamos ao 

baile, o príncipe já estava dançando com uma menina que parecia uma princesa, 

tanto que o príncipe só dançou com ela. Entretanto, quando deu meia noite, a 

menina saiu correndo e deixou seu sapatinho de cristal na escada do castelo. 

Um dia, recebi uma notícia que o príncipe estava indo de casa em casa com o 

sapato para achar a dona. Quando chegou à minha casa, ele tentou botar o sapato 

em mim e na minha irmã, só que não serviu. Na vez de Cinderela, ele botou o 

sapato nela e ele coube direitinho no pé dela. Cinderela se casou e contou várias 

mentiras sobre minha mãe, minha irmã e sobre mim.  
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Adelaide 

Leandro Patrick Freire Garcia 

 

u, Adelaide, sou uma adolescente muito 

linda, mas muito malvada. 

Vou contar minha historia de vida. Meu pai 

morreu e minha mãe se casou de novo 

com um carpinteiro que tinha uma filha chamada 

Cinderela. De imediato não gostei muito desta ideia, 

pois essa garota era muito mimada e eu não gosto 

de pessoas assim. 

Um dia estava passando pela rua e ouvi dizer que 

haveria um baile no castelo do príncipe e fui 

correndo para me arrumar, para tentar algo com ele e me tornar rica. 

Cheguei ao baile toda arrumada e vi uma garota muito linda dançando com o 

príncipe. Naquele momento, fiquei com inveja daquela garota, porque ela estava 

usando um vestido muito lindo.  

Já no segundo dia de baile, eu a vi novamente com um vestido 

de ouro e prata, mas deixei para lá e fui me divertir na festa!  

No último dia de baile, ela estava com um sapatinho lindo de 

cristal, olhei para o lado, olhei para o outro. Quando vi, ela já 

havia indo embora. Mas tinha um detalhe, ela tinha deixado o 

sapatinho de cristal na escada, e logo depois o príncipe ordenou 

que todas as donzelas do reino fossem calçar o sapato de cristal 

para ver se cabia, e assim se tornar princesa. 

Fui a primeira a calçar o sapato, mas só que 

meu dedão era muito grande, então decidi 

cortá-lo, mas duas pombas viram o sangue no 

sapato e contaram para o príncipe. Então, elas 

furaram meus olhos e morri lá mesmo. 
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À espera da verdadeira princesa! 

Nicolas Lima Xavier 

 

or fora um belo príncipe, mas eu por dentro estou com um coração triste e 

solitário!  

Estou muito ansioso para a melhor festa do reino, durará três dias e, 

daqui a uma semana, ela terá início. 

Que lindo pé caberá no sapato de cristal de minha mãe, o mais belo sapato!  

Meus súditos cuidaram do salão onde aconteceria a mais bela festa. Houve um 

sorteio entre os plebeus e três deles poderão comparecer ao meu evento. Espero 

que a realeza não os humilhe.  

Hoje, no dia da festa, eu estou mais belo ainda com as roupas de meus 

antepassados. Conheço os dois plebeus, mas falta um. De repente, eu vejo que não 

falta nenhum sorteado. Uma plebeia que mais parecia a mais bela princesa com o 

mais belo vestido aparece diante de mim. 

No segundo dia de festa, só foram os reis, espero que meu pai tenha tirado um bom 

proveito. No terceiro dia, a festa foi destinada às princesas e à linda plebeia. A quem 

caberá o sapato? Será a princesa a minha amada plebeia? O sapato só coube na 

linda plebeia que hoje não é mais uma plebeia. É a princesa do meu reino. E, como 

a maioria das histórias, essa acabou em: “Felizes para sempre”. 
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O Outro lado de Cinderela 

         Ohana Suppo Torquato 

 

ocês devem estar achando que essa história é sobre 

a vida da pobre Cinderela. Sinto lhes dizer que vocês 

estão enganados. A história que vou contar é sobre 

mim, a linda e maravilhosa meia-irmã dessa coitada da 

Cinderela. Meu nome é Isadora e eu vou contar agora a 

minha versão dessa história mal contada. 

Tudo começou quando a minha mamãe linda se casou com 

José, o pai de Cinderela, que levou minha mãe, minha irmã 

e eu para morar em sua casa. Chegando lá, eu vi Cinderela 

e fiquei com muito ódio, pois ela era muito mais bonita do que eu e minha querida 

irmã. Então, eu tive uma ideia. Se eu a vestisse com trajes feios e a colocasse para 

trabalhar, talvez essa beleza acabasse. E foi isso que eu fiz.  

Passados alguns dias, chegou uma carta do palácio dizendo 

que o Príncipe iria dar um baile que teria a duração de três 

dias e o motivo desta festa era que ele escolheria, neste baile, 

a sua esposa. Só isso bastou para me deixar muito contente e 

tratei logo de contar esta novidade para minha mãe, que foi 

logo arrancar dinheiro de José para comprar lindos vestidos 

para mim e Ariela. 

Chegando o dia do baile, eu 

estava terminando de me aprontar, quando 

Cinderela foi até minha mãe e perguntou se poderia 

ir ao baile. E minha mãe respondeu: 

– Claro que não, você está toda mal vestida e nem 

sequer tem um vestido decente. 

Logo em seguida, eu bati a porta e fui ao baile. Nestes três dias de festa, o Príncipe 

só dançou com uma mulher muito linda. Uns dias depois, chegou aqui em casa o 

conselheiro do Rei, dizendo que quem calçasse o sapato de cristal e, se o pé 

coubesse certinho dento dele, seria a nova princesa. Tentei calçá-lo, mas, por mais 

que eu tentasse, não cabia nem no meu pé, nem no pé de minha irmã. Logo, 

Cinderela calçou o sapato e deu certinho. Então, ela se casou com o Príncipe e foi 

morar no Palácio e, por vingança, fez minha mãe, minha irmã e eu trabalharmos 

para ela pelo resto de nossas vidas. Enquanto ela vivia “Feliz para Sempre” com o 

Principezinho dela, eu trabalhava dia e noite pra ela. Não suporto e nunca suportei a 

Cinderela. Um dia ainda me vingo dela.    
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Espelho Mágico 

Caio Pessoa Farias de Sousa 

lá, meu nome é... Vocês descobrirão quem sou durante a história, eu tenho 

certeza. 

Enfim, eu não queria causar uma confusão entre duas pessoas tão 

próximas, eu só disse a verdade. Eu fui criado por um mago chinês. Ele me 

fabricou para dizer a verdade e foi o que fiz. 

Minha dona, que Ra uma grande feiticeira, tinha mania de beleza e todos os dias me 

perguntava: 

– Espelho, Espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? 

E como sempre digo a verdade, respondia: 

– Não, você é a mais bela de todas. 

Mas o tempo passou e, quando ela novamente 

ela fez a mesma pergunta: 

– Espelho, Espelho meu, existe alguém mais bela 

do que eu? 

Eu tive que responder com sinceridade: 

– Sim, Branca de Neve é a mais bela. 

Ela ficou enfurecida, e fez uma confusão só por ser a segunda mais bonita. Para 

dizer a verdade, eu não entendi direito o porquê de minha dona fazer aquele 

escarcéu por uma bobeira.  

Fiquei sabendo depois que minha dona se transformou em uma velha e envenenou 

a coitadinha da Branca de Neve. Também soube, pelos guardas do palácio, que a 

menina morava com sete anões. 

 Esses pequenos companheiros estavam 

trabalhando, quando a encontraram 

supostamente morta. Eles colocaram-na em um 

caixão de vidro. Depois de uns dias, um príncipe 

a encontrou, deu-lhe um beijo apaixonado e ela 

acordou. No final, a mestra continuou sendo a 

segunda mais bela do reino. Eu, o espelho 

conselheiro, pude ver a mais nova princesa 

morando em um castelo com seu filho e marido. 
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O espelho da madrasta de Branca de Neve 

                   Ingridi dos Santos Souza 

 

lá! Eu sou o espelho da madrasta da 

Branca de Neve. Agora que acabei de 

me apresentar, vou contar minha 

história. 

Tudo começou quando uma bruxa velha me 

jogou um feitiço. Esse feitiço me aprisionou 

em um espelho e tive que me tornar seu servo 

para sempre, o que era muito chato porque ela 

perguntava sempre a mesma coisa! 

Um dia, a bruxa acordou super estressada e 

veio logo perguntando: 

– Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? 

Logo respondi: 

– Não, exceto Branca de Neve! 

Ela ficou furiosa e foi logo chamar o caçador. Quando o caçador chegou, eu só a 

escutei dizendo que queria o coração da moça. 

No dia seguinte, ela me fez a mesma pergunta de sempre e eu respondi com a 

mesma resposta de antes. 

Então ela ficou com muita raiva e me quebrou.  Minha alma foi liberta e eu estou 

aqui, no céu dos espelhos. Eu escrevi esta história para quem queria saber qual era 

o meu ponto de vista, e agora você pode tirar suas dúvidas! Tchau! Até a próxima. 
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A outra face da história  

Jadhe Nicodemos Barbosa 

u estava casada com um rei. Parecia um sonho, mas se tornou um pesadelo. 

Ele era viúvo e tinha uma filha. E ela nunca me aceitou. Nada que eu fazia a 

agradava. 

O tempo foi passando e as coisas só pioravam. A princesinha mimada ficava cada 

vez mais exigente. E meu marido só dava razão para ela. Ainda não tínhamos filhos 

e isso não ajudava a situação. 

Quando meu marido adoeceu e veio a falecer, a princesinha surtou, dizendo que eu 

o havia envenenado! Ela fugiu para a floresta e eu fiquei desesperada. 

Mandei toda a guarda real e até os caçadores para a floresta para tentarem 

encontrá-la. Para me despistar, ela pagou a um caçador para dizer que a havia 

encontrado morta pelos lobos. E ele me trouxe seu coração.  

Vendo meu desespero, ele me contou a verdade, falou que minha enteada teria ido 

se abrigar na casa de homens pequeninos e que não haveria chances de trazê-la de 

volta.  Eu, então, resolvi anunciar um prêmio, a própria mão da princesa para o 

homem honrado que a trouxesse de volta. Mas os anões a escondiam muito bem. 

Eles queriam ficar com ela para si. Como ela gostava muito de maçãs, eles pediram 

a uma feiticeira que encantasse a maçã para fazê-la dormir.                                                                                     

 

Não sei como a culpa recaiu sobre mim. Mas tinha que reverter isto. 

Foi, então, que chegou um lindo príncipe e garantiu que conseguiria resgatá-la. O 

resto da história vocês conhecem e a minha fama de má também. 

 

E 
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Acnarb ed Even e so etês seõna  

Letícia da silva chagas 

 

u trabalhava para uma mulher muito má. Ela era tão má que podia morrer 

toda sua família que não cairia 

nenhuma lágrima de seus horrorosos 

olhos. 

Ela sempre me perguntava: 

– Espelho, espelho meu, quem é mais linda do 

que eu? 

Ela já sabia a resposta, mas, um dia, teve uma 

surpresa. 

– É uma camponesa muito bela. Você que não 

é. Parece até uma vaca atolada! 

Ela ficou muito brava. Mas tão brava, que mandou matar essa moça. Contaram-me 

que seu empregado fez o que ela pediu, foi atrás dela, mas, quando a viu, não teve 

coragem, contou a verdade e a mandou fugir para a floresta. Até que eu gostei 

desse cara, tem um bom coração e é um bom rapaz. Ele voltou para o castelo e 

disse para minha dona que a tinha matado e 

jogado no rio. 

A rainha chata me perguntou a mesma coisa: 

– Espelho, espelho meu, blá,blá,blá. 

Eu respondi com o nome verdadeiro: 

– Branca de neve. 

Ela ficou super furiosa e foi atrás da Branca ela mesma. O restante da história me 

contaram depois: 

Branca encontrou na floresta uma casa cheia de anões e fez amizade com eles. 

Depois de conversarem bastante, eles ficaram grandes amigos, sabendo tudo um do 

outro. Então, eles a convidaram para ficar na casa deles. Os anões saíram para 

trabalhar e ela ficou na casa deles durante muito tempo. Chegou uma velha, claro 

que era a bruxa transformada, e ela deu uma maçã para Branca de Neve que, 

morrendo de fome, comeu-a imediatamente. Como a maçã tinha veneno, ela caiu no 

chão aparentemente morta. 
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 Quando os anões chegaram, viram Branca de 

Neve morta no chão. Eles ficaram muito 

tristes e fizeram um enterro para ela. 

De repente, chegou um lindo príncipe, mas 

não tão bonito quanto eu. Ele a beijou e, na 

mesma hora, ela acordou. Eles se 

apaixonaram, se casaram e viveram felizes 

para sempre, como acontece em todas as lindas histórias de amor. 
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O olhepse da atsardam da acnarb de even 

Vitória Cristina Gonçalves Costa 

 

m mais um dia qualquer, em um castelo um pouco apavorante, eu, um sábio, 

tinha que dizer coisas não tão sábias para uma mulher não tão agradável. Ela 

tinha uma enteada de quem não gostava nada, pois ela era mais bonita que a 

madrasta. 

 

Como nunca tive voz, decidi hoje contar a minha história. Eu era um menino comum, 

digamos assim. Até que um dia uma mulher, uma feiticeira, bateu na porta da minha 

casa. Era uma noite escura, fria e medonha. E então ela disse que queria se 

hospedar em nossa casa e que deveríamos servi-la, mas meus pais não a deixaram 

entrar. Então, ela disse que iríamos nos arrepender dessa escolha. No dia seguinte, 

meus pais saíram cedo para trabalhar e fiquei sozinho em casa, quando, de repente, 

a feiticeira apareceu e me levou para um lugar muito distante. 

Quanto aos meus pais, nunca mais os vi, mas tenho certeza de que sentem minha 

falta. 

O tempo passou e, depois, ela me fez seu escravo. Então, estava decidido a fugir, 

não aguentava mais aquela situação e, em uma noite, depois que ela se deitou, 

tentei fugir. Mas ela me encontrou e me castigou, me aprisionando no espelho. Os 

anos foram passando. Então, comecei a me aprimorar na magia e em seus 

segredos. Afinal, virei um sábio. A feiticeira me vendeu para uma senhora sem 

coração, fria como o gelo e, desde então, venho lhe servindo. 

Acho que você já sabe quem eu sou. Bom, sou o espelho da madrasta da Branca de 

Neve. É aquele que sempre responde as perguntas óbvias e malvadas dessa mulher 

que, vamos combinar, é muito feia e ridícula. Então, gente, sou eu o espelho que 

talvez vocês acharam malvado. É, sou eu, só eu... É isso. Tchau! 
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Cahezuiponh Morvrehle 

Luciana Menezes de Oliveira  

 

u moro perto da floresta, tenho uma filha e uma neta. 

No aniversário de minha neta, eu lhe dei um casaco 

vermelho com capuz de presente. 

Um dia, fiquei doente. Eu levantei de manhã, escovei meus 

dentes e fui me deitar; eu recebi uma ligação da minha filha 

dizendo que minha neta iria me visitar. Eu fiquei muito feliz! 

Depois de trinta minutos, alguém bateu na minha porta. 

– Deve ser minha neta! – pensei. 

Quando abri a porta, me surpreendi com um lobo que me 

devorou! Ainda viva, eu escutava tudo o que estava 

acontecendo. Ouvia minha neta e o lobo conversando. 

Fiquei muito preocupada com minha neta! 

Logo, Chapeuzinho estava lá comigo também, dentro do 

lobo. Ficamos com muito medo do que poderia acontecer. 

Até que um homem abriu a barriga do lobo e nos tirou lá 

de dentro. 

Eu recebi doces e frutas da Chapeuzinho Vermelho e 

convidei o homem, que era um caçador, para comer junto 

comigo e minha neta.  

E todos viveram felizes até hoje, menos o lobo... 
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O Lobo e a Chapeuzinho Vermelho 

Thiago Henrique dos Anjos Teixeira 

 

xistia uma menina na cidade que se 

chamava Chapeuzinho Vermelho. Eu, 

o lobo, sempre a via indo para a casa 

de sua avó, levando comida. Outro dia a vi 

chegando com sua mãe e pude ouvir a 

conversa: 

– Amanhã, você vai levar uns lanches bem 

gostosos para a sua avó, que eu irei fazer e 

você vai levar. Tá bom, minha filha?  

 – Claro, mãe, querida! 

No outro dia de tarde, a menina saiu de casa e foi andando. Como eu era muito 

esperto, falei para ela ir pelo outro caminho que era mais perto porque passaria pela 

floresta. Ela achou que eu estivesse falando a verdade e continuou andando floresta 

adentro. Eu saí correndo pelo atalho, cheguei primeiro que ela; comi a vovozinha 

sem mastigar, peguei uma roupa de dormir e coloquei no meu corpo. Quando ela 

chegou lá, logo me perguntou: 

 – Vovó, pra que esses ouvidos tão grandes?  

 – É pra te ouvir melhor!  

– E esses olhos tão grandes?  

– É pra te ver melhor!  

– E essa boca tão grande?  

 – É PRA TE COMER!!!  

Então, vi a menina sair correndo pela floresta e voltar com sua mãe e o caçador com 

uma espingarda na mão. Quando ele entrou na casa, atirou em mim. Tentei fugir e 

não consegui. Morri ali mesmo.  
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A Bruxa 

Carlos Alexandre dos Santos Augusto 

 

u era uma bruxa que sempre era a 

melhor de todas.  Eu conseguia 

conjurar feitiços que até os bruxos 

mais experientes não conseguiam.  Como 

todos me invejavam e queriam o meu poder, 

resolveram me castigar tirando meus poderes 

e me isolando em uma floresta e, para 

sobreviver, me deram uma casa de doce. 

Como eu não queria comer minha casa toda, 

saí à procura de ingredientes para a sopa e deixei o caldeirão fervendo. Colhi muitos 

ingredientes como cebolas, cenouras e diversos outros. Na volta para a casa, vi uma 

trilha de pedaços de pão que as aves estavam comendo e ela levava até a minha 

casa! 

Quando cheguei lá, havia duas crianças que estavam comendo os meus doces, 

então resolvi me vingar. Perguntei seus nomes e os dois me responderam com a 

boca cheia de doces: 

– Meu nome é João.  

– E o meu é Maria!  

Eu tinha lido que crianças eram deliciosas. Então as deixei comerem o quanto 

quisessem, para eu poder comê-las depois. Quando João já estava bem gordinho, 

eu o tranquei em uma jaula e fui preparar a sopa, mas dei falta de Maria. Quando me 

virei, ela me empurrou dentro do caldeirão e eu fiz parte da sopa. Agora todos 

pensam que eu quis comê-los por vontade própria, mas na verdade eles estavam 

comendo minha casa. 
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Bruxa, ou nem tanto 

Ewerton Luis Rodrigues Tavares 

om... Eu vivia muito bem na minha 

casinha, aqui na floresta. Desde 

pequena vivi aqui. Até que, em uma 

manhã de um ensolarado dia, encontrei duas 

crianças famintas comendo minha pobre 

casinha que é feita de chocolate, doces e 

biscoitos. Então, convidei-os para entrar em 

minha humilde residência e dei doces, 

chocolates e outras coisas para eles se alimentarem. 

Logo tratei de perguntar o que eles estavam fazendo aqui no meio dessa floresta, e 

eles disseram que seu pai e sua madrasta não tinham dinheiro para comprar 

alimento. Então, eles os abandonaram aqui perto e eles vieram andando e 

encontraram minha casa. 

Fiquei com muita pena deles, e resolvi preparar um ensopado e um pão (para 

acompanhar). Eles estavam com tanta fome, que acabaram com tudo em um 

minuto. Ainda com fome, pediram-me para preparar um bolo de chocolate, porém, o 

chocolate havia acabado. Então, deixei outro pão assando no forno, enquanto eu ia 

comprar o chocolate para fazer o bolo. 

Quando cheguei em casa, encontrei-os mexendo em minhas guloseimas e nos meus 

tesouros. Eles já iam saindo, levando tudo o que conseguiram pegar, quando me 

viram chegar. Então, peguei minhas coisas de volta e então percebi que aqueles 

pirralhos só queriam era me roubar. 

Só para assustá-los, eu disse que ia comê-los, mas só para assustá-los! 

Rapidamente, saíram correndo e, a partir desse dia, fiquei conhecida por todos como 

a bruxa má que come crianças, mas a verdade é que eu não encostei um dedo 

sequer neles e tudo isso foi uma calúnia, um jeito que aqueles pirralhos encontraram 

para se safarem e eu “pagar o pato”. O fim vocês já sabem... Fui infeliz para sempre, 

sem ter o direito de me defender e hoje tenho essa fama, graças a esses 

mentirosinhos, que nunca contaram o meu lado dessa história. É isso... Fim!  
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A Bruxa Indignada 

Luccas Matheus da Silva Ferraro 

m belo dia, eu estava tranquilamente 

aconchegada com meus pés 

aquecidos pelo calor de minha lareira 

quando, de repente, ouvi um estrondo que 

aparentemente vinha da floresta próxima de 

minha casa. Saí para observar o que 

realmente tinha acontecido e me deparei com 

duas crianças, uma menina e um menino. 

Estava encostada na porta, tentando me 

esconder para ver qual era a intenção deles. 

Eles foram se aproximando de minha casa e 

rapidamente me escondi atrás da porta da 

entrada. A reação das crianças era de espanto e alegria quando perceberam que 

minha casa era feita de doces. De repente, eles começaram a comer minha casa, 

pedaço por pedaço. 

 Assustada e indignada, coloquei as duas crianças no caldeirão para poder assustá-

las e para que aprendessem uma lição, mas os pestinhas conseguiram fugir quando 

eu menos esperava.  

Queria dizer agora que tudo voltou ao 

normal, mas não! Eu sou uma pessoa boa, 

muito amigável, mas com minha aparência e 

por ser uma bruxa, ninguém acreditou em 

mim! As crianças levaram seus pais a minha 

casa e terminaram de comê-la. Agora sou 

uma bruxa sem teto, por causa de João e 

Maria. 
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A velhinha caluniada 

Patrick Fonseca de Aguiar 

 

m dia eu estava lá em casa e decidi 

passear na floresta. 

 Eu estava andando calmamente até que 

encontrei duas crianças, um menino e uma 

menina. Eles pareciam perdidos e famintos. Então 

perguntei a eles: 

 – Vocês estão com fome? 

Eles responderam que sim, então os convidei para ir 

à minha casa, dizendo que lá tinha comida para eles 

e que era bem gostosa. Eles aceitaram o convite depois de um tempo. 

 Nós fomos andando pela floresta a caminho de minha casa. Chegando lá, eles 

ficaram admirados com a casa que estava enfeitada de doces por causa do 

Halloween. Então eu disse: 

 – Comam tudo, meus queridos.  

 Eles rapidamente foram comer, estavam realmente com fome, muita fome. Depois 

de comer, eles quiseram dormir, então os levei para o quarto de visitas.  

 De manhã cedo, fui acordá-los. Chegando lá, fiquei espantada, pois eles tinham 

quebrado tudo, eles tinham destruído todo o quarto, não 

sei por quê. Então eu disse: 

  – Pensaram que iam escapar? 

  Poxa, eu os acolhi e eles fizeram isso comigo! Agora 

eles vão ter que pagar! Chega de bondade! 

Eu fiz a menina fazer todos os serviços domésticos e 

deixei o menino preso. 

Depois falei para a menina fazer comida para o menino comer e engordar, pois ele 

estava muito magro. Enquanto isso, eu fui dormir. Quando acordei eles tinham 

fugido, e eu fiquei lá com um prejuízo enorme no quarto de visitas.  

 

U 
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Minha casa e os dois pestinhas 

                       Samara Santana Pereira Mendes 

u morava sozinha em uma 

gostosa e linda casa feita com 

doces. O teto era feito com 

barras de chocolates, as 

paredes com bolos e, por dentro, havia 

mesa de pirulitos, cadeiras de mel etc. 

Nesse lugar, não havia muitos habitantes 

e também passavam poucas pessoas por 

ali. Quando passavam, eu convidava-os 

para entrar em minha casa. 

Na minha vida, para me distrair, eu adorava fazer uma torta bem açucarada. Mas 

não era uma torta qualquer, era uma torta feita de gente. Eu pegava as pessoas e as 

transformava nessa gostosura. Sempre quando fazia isso, dava para sentir uma 

alegria enorme, porque era a minha única felicidade na vida. Mas sei que só fazia 

isso para preencher o vazio de ficar sozinha aqui. 

Um dia, duas pessoas estavam passando perto de minha casa. Eles estavam 

falando sobre uma família que morava por ali, que eles eram muito pobres e que 

nessa família havia duas crianças, o pai e a madrasta. Não acreditando no que 

aquelas pessoas falavam, eu fui a um lugar perto da casa da família para me 

certificar. 

No dia seguinte, duas crianças chamadas João e Maria, moradores daquela casa, 

bateram na minha porta. Eles disseram que tinham sido deixados ali porque o pai 

não tinha dinheiro suficiente para cuidar deles e que também estavam com muita 

fome. Claro que os deixei entrar em minha casa, pois sabia o que iria fazer com 

aquelas gostosuras de crianças. Mas os dois começaram a desconfiar de que eu era 

uma bruxa e queria transformá-los em torta. Acabei sendo jogada no meu caldeirão, 

Maria soltou João, os dois foram embora e nunca mais os vi na cidade.  
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Os feijões de Joaquim 
                                                                                                        

Gabrielle Gomes dos Santos 
 

avia uma aldeia bem longe, um lugar 

simples onde eu morava. Meu nome é 

Joaquim, sou trabalhador e honesto, eu 

era comerciante nesta aldeia, vendia frutas, 

verduras e legumes. 

Um belo dia, minha esposa encontrou no nosso 

quintal vários feijões espalhados, então ela os 

recolheu e me deu para vender. 

Passou uma, duas, três semanas e ninguém 

queria comprá-los. Um dia, eu estava andando pela estrada, sem compromisso, 

quando esbarrei sem querer em um menino que parecia estar triste, e ele estava 

puxando uma vaca por uma corda. Ele me contou que sua mãe tinha mandado que 

ele vendesse a vaca, então eu tive uma ideia. Peguei os meus feijões e ofereci ao 

menino em troca de sua vaca. Como eu sabia que ele não iria aceitar, eu lhe disse 

que os feijões eram mágicos, então ele aceitou e fez a troca. 

Uns dias depois, eu recebi uma notícia que estava se espalhando pela aldeia: um tal 

de João havia plantado uns feijões no quintal e teria crescido um pé de feijão que 

era tão grande que passava as nuvens. Ele teria subido lá em cima e voltado com 

uma harpa de ouro e uma galinha que colocava ovos de ouro. 

Se eu soubesse que aqueles feijões eram mesmo 

mágicos, eu jamais teria trocado pela vaca. Na 

próxima vez eu vou plantar no meu quintal antes de 

vender. 
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A vaca sonhadora                                                                             

Miguel Angelo Marins Morais da Silva 

i, eu sou uma vaca e me chamo Mayara. Hoje vou contar minha história. Ela 

começa assim:  

Quando eu nasci, eu era uma gracinha, era linda de morrer e meu sonho era 

ser modelo. Um dia, cheguei a meu pai dizendo: 

– Pai, adivinha o que vou querer ser quando crescer? 

– CHURRASCO! – disse ele sarcasticamente  

Quando ele me disse aquilo, comecei a chorar, pensando que aquele realmente era 

meu futuro. Mas eu não podia desistir. Então, eu fugi do celeiro. Corri tanto que 

fiquei morta de cansaço. De repente, vi uma casa e fui direto para ela.  

Chegando lá, bati na porta e um menino me atendeu. Falei para ele minha história e 

ele me abrigou. João e a mãe dele sempre me 

alimentaram e cuidaram de mim; brincávamos o dia 

todo. Como João e a mãe deles eram pobres, João ia 

me vender, mas infelizmente ele era retardado e me 

trocou por feijões. O cara que me trocou por feijões 

era muito inteligente e tirava leite de mim todo dia e 

vendia. O nome dele era Elege. 

Elege foi ganhando muito dinheiro e ele era meu 

camarada. Sempre me dava carinho, comida boa, vários agrados. Com o tempo, ele 

foi fazer uma surpresa: tirou várias fotos. Senti-me uma modelo grã-fina. Depois, ele 

me mostrou uma caixinha de leite com minha foto toda linda. Fiquei muito feliz. 

Depois eu me aposentei e descobri que João ficou rico vendendo ovos de OURO. E 

vivi feliz para sempre.       
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O Gigante de João e o Pé de feijão 

Victor Hugo Aquiles Alves  

ra uma vez um gigante solitário que se chamava Pedro. Ele morava em um 

castelo no céu com sua galinha que botava ovos de ouro. 

Um dia, ele estava sentado em sua poltrona comendo 

pipoca, quando um garoto bate em sua porta , e Pedro 

diz: 

– Quem é você, garotinho?  

– Sou João, quem é o senhor? 

– Sou Pedro, o dono deste castelo. Como chegou aqui?  

– Minha mãe me mandou ir vender nossa vaca para 

ganhar dinheiro e, em vez de obedecer, eu a troquei por 

feijões mágicos. Plantei-os e nasceu um pé gigante. Eu 

subi e cheguei aqui.  

Pedro não era acostumado a receber visita e responde grosseiramente: 

– Agora vá embora e não volte. 

– Não, o moço me falou que aqui existe uma galinha que põe ovos de ouro. 

Depois disso, o moleque roubou a galinha, e o gigante nunca mais o viu. 
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SO RÊTS PORIQUHOSN 

Gabrielle Mattos de Almeida 

ra uma vez... Eu, um lobo chamado Lourenço. Eu vivia em uma roça, só que 

nessa roça tudo era diferente, os animais viviam como humanos. Lá ninguém 

gostava de mim, pois eu era muito quieto e só vivia com a minha mãe. 

Um dia, minha mãe ficou muito doente e morreu, fiquei muito abalado com isso e foi 

aí que decidir fazer novos amigos: Pedrinho, Lucas e Marquinhos. Eles eram 

porquinhos. Quando viramos adolescentes, os meninos resolveram pregar uma peça 

em mim. Na escola, eles me jogaram dentro de uma lixeira. Fiquei muito, muito 

chateado e logo terminei com a nossa amizade, pois não gosto de pessoas 

grosseiras.  

Um tempo depois, aqueles sacanas foram morar em outro lugar. Não satisfeito, fui 

me vingar. De fininho, acompanhei toda a viagem deles para suas novas casa. Fui 

primeiro à casa de Pedrinho e, chegando lá, gritei: 

– Abra esta porta ou eu a derrubarei com 

apenas um sopro. 

E Pedrinho, morrendo de medo, ficou 

quieto. E então fiz o planejado: derrubei a 

casa dele.. Parti para casa de Lucas e o 

assustei da mesma forma. Chegando à 

casa de Marquinhos, tive uma grande 

surpresa: a casa dele era de tijolo e 

provavelmente com o meu sopro ela não 

iria cair. Então, eu resolvi entrar pela chaminé e, para minha infelicidade, a lareira 

estava acesa. Me queimei e fiquei muito mal e arrependido, pois é muito ruim as 

pessoas acharem que você é um grande vilão, quando na verdade não é nada 

disso. 

Como vocês podem ver, eu não sou o único vilão dessa história, pois eu só queria 

dar o troco naqueles pestinhas. Mas ninguém conta a historia do jeito que ela 

realmente é. 
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O lado não contado 

Julio Ferreira Xavier dos Santos 

 

ra uma vez” e blábláblá, é sempre a 

mesma coisa! Ou talvez “em um belo dia”. 

Que tal começar a história de outro jeito, 

ou então de outro ponto de vista, beleza? 

Um dia, depois de eu ter trabalhado bastante, 

fiquei com aquela fome, então fui atrás daquela 

carne boa. Porém, quando cheguei em casa, vi 

que a carne tinha acabado e um ovo não acabaria 

com minha fome. Então, tive que sair para 

procurar comida. Aí eu encontrei três porquinhos, 

que se separaram e cada um pensou em fazer um tipo diferente de casa. Um 

construiu uma casa de palha (quem constrói uma casa de palha?), um construiu de 

madeira e o outro de tijolo (Até que enfim uma casa que preste). Ai aconteceu aquilo 

que vocês conhecem. 

Depois eu fui caçar comida e me deparei com os porquinhos novamente. Já 

sabendo o que poderia acontecer, eu procurei evitá-los, mas aconteceu uma coisa 

“estranha”: os porquinhos caçaram um frango e me convidaram para comer. Eu 

respondi: 

 – Nossa, que legal!!! 

Esse texto foi criado para fazer as pessoas pensarem pelo outro lado da história, 

pelo ponto de vista de outro personagem, algumas pessoas só pensam que “Como 

foi triste os porquinhos perderem a casa deles” etc... Mas olha o lado do lobo. 

Beleza? Vou acabar a história de outro jeito.  

Terminou. 
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Os pequenos invasores 

Larissa Silva Caseiro 

 

u estava lá tranquilo no cochilo do meio dia, quando três porquinhos entraram 

numa barulhada só. E é claro que eu me assustei com o barulho que eles 

fizeram; então resolvi dar o troco. 

Quando me recuperei fui atrás deles, 

para também dar um pequeno susto, 

coisa leve.  

Escondido atrás de uma árvore eu os vi 

discutindo como seria a casa deles. 

Então, um dos porquinhos falou que 

estava cansado de fazer tudo o que o 

mais velho queria e então se separaram. 

 Esperei maks um pouco e, quando 

achei que era o momento certo para 

atacar, eu fui e falei que estava com fome e que queria devorar um deles, mas só 

falei mesmo, porque eu sou vegetariano... HAHAHA. Eles caíram direitinho e ficaram 

cheios de medo, eu ri muito da cara deles; mas, enfim, voltando à história.... Eles 

saíram correndo e eu fui atrás. 

Quando eu os encontrei, o mais novo 

já tinha feito uma casa e era de palha. 

Que burrice! Qualquer coisinha e a 

casa caía.  

Então eu bati na porta e falei: 

 – Abra a porta, porquinho ou eu vou 

assoprar até ela cair. 

E ele disse: 

 

– Não, eu não vou abrir a porta! 

 

Eu particularmente não queria fazer isso, mas ele não me 

deu outra opção, e eu tive que assoprar.  

E 
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 Quando a casa caiu, ele saiu correndo e nem deu tempo de eu pegá-lo. Fui 

seguindo-o e, quando o alcancei, ele tinha entrado na casa do porquinho do meio. 

Outro burro que fez a casa de madeira. E de novo fiz aquela ameaça: 

 – Abra a porta, porquinhos, se não eu vou assoprar até ela cair. 

E eles responderam a mesma coisa: 

– Não, não iremos abrir. 

De novo eu derrubei a casa com meu sopro forte e infalível e, como de costume, a 

casa caiu e eu não consegui pegar os porquinhos. 

Consegui alcançá-los, só que eles tinham entrado na casa do porquinho mais velho. 

Esse foi inteligente porque fez a casa de tijolos e cimento. 

– Abram a porta, porquinhos, senão eu vou ter que assoprar – eu disse. 

– Assopre à vontade, você nunca vai nos pegar! 

Assoprei, e não é que eles tinham razão! Meu sopro infalível não derrubou a casa. 

Porém, como eu sou um lobo muito inteligente, tive uma ótima ideia, de subir pela 

chaminé. 

O que eu não sabia é que a chaminé estava acesa, e vocês têm razão: eu não sou 

tão inteligente assim. E eu fiquei todo queimado. Os porquinhos, pra variar, fugiram 

e eu nunca mais os vi.  
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Nada é o que Parece 

Marcos Vinícius de Oliveira Silva 

 

a floresta onde eu morava, havia três 

porquinhos que me atormentavam a 

todo instante. Sempre procurei ser um 

lobo bonzinho, prestativo a todos os amigos da 

floresta, mas...  

Um dia, os três irmãos, com ciúme da minha 

amizade com meus amigos, quiseram me jogar 

num poço muito fundo, mas Dona Onça não 

deixou e falou para os porquinhos irem embora 

dali. No outro dia, os porcos malvados me surpreenderam falando para todos que eu 

queria comê-los, fazendo uma intriga entre os amigos da floresta. 

Fui cercado por todos, e quis me justificar, mas os “meus amigos” não deixaram.                                                                            

Ainda bem que um passarinho estava vendo tudo e foi a minha salvação, dizendo 

que era mentira. 

Eu não queria comê-los. Que susto... Pensei que seria o meu fim. Mas os três 

porquinhos tiveram um castigo, todos mandaram-nos fazerem uma linda festa com 

muitos doces e bolas coloridas para nós nos divertirmos com muita dança e muita 

comida. Mas como os três porquinhos já tinham contado aquela história, aí ela foi se 

espalhando até que então todo mundo só conhece essa versão dos três porquinhos 

e não a minha versão, a verdadeira. 
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Sohniuqrop Sêtr So 

Yasmin Azevedo Pio dos Santos 

á estava eu ... Quando vi um porquinho carregando várias palhas e colocando-

as perto de minha casa. Fui até ele perguntar se precisava de ajuda, mas ele 

me tratou com ignorância. Então, fiquei com raiva e disse que, se ele não 

abrisse a porta, eu iria assoprar a sua casinha. Ele apareceu na porta, me deu 

língua e depois se trancou. Como ele não me obedeceu, eu assoprei. 

Fui para casa me acalmar, pois estava 

muito chateado pelo que havia 

acontecido. Depois de um tempo, vi 

outro porquinho, só que dessa vez ele 

carregava pedaços de madeira. 

Perguntei o que faria com tanta 

madeira, mas ele foi grosseiro. Fiquei 

com tanta raiva que também assoprei 

sua casa. Em seguida, fui para casa, 

pois estava triste, porque eu nunca 

tratei alguém com tanta grosseria, nem 

com ignorância.  

No dia seguinte, outro porquinho apareceu por lá, muito parecido com os outros, 

porém ele carregava tijolos em um carrinho. Resolvi oferecer ajuda, ele me pareceu 

bem simpático. Perguntei se estava tudo bem, ele disse que estava com medo de 

mim e eu disse que não riria machucá-lo. Quando tentei abraçá-lo, ele correu para 

sua casinha e trancou portas e janelas. Tentei entrar pela chaminé, mas estava 

acesa, desisti e decidi sair daquele lugar, então fui embora para sempre.  
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