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DERECINLA E EU 

Alexandra Oliveira  

á muito tempo, uma menina chamada Derecinla 

tinha um pai que estava muito doente e todos os 

dias ela ia visitá-lo. Um dia, seu pai se casou com 

a minha mãe. Logo depois, o meu padrasto morreu e 

Derecinla teve que morar na minha casa, com a minha 

mãe e com as minhas outras duas irmãs. Todas nós a 

tratávamos mal, pois ela era muito bonita e sentíamos 

inveja dela. 

Um dia, quando eu estava mandando Derecinla arrumar a 

cozinha, chegou um homem com um convite para um 

baile. Uma das minhas irmãs pegou o convite e o homem disse que o príncipe 

estava convidando todas as belas moças para o baile, para ele escolher a melhor 

mulher para se casar. Minha irmã agradeceu e fechou a porta. Eu tomei o convite da 

mão da minha irmã e fui lendo. Ele dizia que um baile iria ser realizado no castelo do 

príncipe às 6 horas da tarde.  

Quando chegou a noite, eu, as minhas irmãs e a minha mãe estávamos nos 

aprontando para ir ao baile. Quando estávamos saindo de casa, minha mãe mandou 

Derecinla arrumar toda a casa. Chegando lá, todas nós entramos no castelo e 

entregamos o convite ao guarda e fomos muito bem recebidas. Logo, começamos a 

dançar com todas as outras moças do baile. Depois de um tempo, entrou no baile 

um moça muito linda e começou a dançar com o príncipe. Eu vi que aquela bela 

moça era Derecinla e mostrei à minha mãe e ela abaixou a cabeça.  

Quando o relógio marcou 11h e 59min da noite, Derecinla saiu correndo para fora e 

deixou seu sapatinho na escada do castelo. O príncipe pegou o sapato e procurou a 

garota amada. Quando ele foi à minha casa, colocou o sapato no pé da minha 

primeira irmã, e não coube; colocou no pé da minha segunda irmã e também não 

deu. Ele foi colocar no meu, mais o sapato nem entrava. Derecinla estava trancada 

no quarto, mas conseguiu destrancar a porta e foi correndo para experimentar o 

sapatinho. Ela deu um berro que todos olharam. O príncipe colocou o sapatinho nela 

e coube direitinho. Então os dois foram para o castelo. 

O príncipe e Derecinla se casaram e foram felizes para sempre.  
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Esqueceram de mim!   

Bárbara Cammila Tavares 

 

 sempre assim. Sou ignorado até pelos demais ratinhos, 

e agora, em um conto de fadas.  

Tudo bem que ninguém nunca se perguntou o porquê de eu 

ter aparecido ali para ajudar a princesa de repente. Mas a 

fada madrinha, que parecia tão boa, na verdade era uma 

interesseira, me procurando sempre somente quando 

precisava da minha ajuda. E não excluo o autor dessa 

categoria; ele preferiu citar as cinzas do fogão ao invés de 

citar minha atuação e a de dona Abobrinha.  

Mas, logo eu, que me considero um ratinho tão legal, fui 

colocado na história apenas para me transformarem em um 

cavalo? Nem em um unicórnio ou naquela bela carruagem? 

Não sei por que dona Besteira diz tanta abobrinha. Digo... 

E, mesmo as pessoas não me achando tão importante, meu papel foi fundamental 

nessa história. Afinal, quem levou Cinderela ao castelo para encontrar o príncipe e 

ter aquele lindo final feliz?  
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A meia-irmã 

Brenda Sant’ ana 

inha mãe cuidava de mim e da minha irmã. Ela 

se apaixonou por um homem que tinha uma 

filha muito linda. Fiquei com muita inveja de sua 

beleza. Eu morava numa casa simples e humilde do 

bairro. O moço que foi morar com a gente viajava o 

tempo todo. 

Os dois se mudaram para nossa casinha. Então, resolvi 

me aproximar dessa nova hóspede. Não era porque eu 

queria ser amiga dela, e sim para a explorar de todas as 

formas. Não sou ruim, apenas achei que ela podia me 

fazer muito mal com o seu jeitinho meigo de viver.  

Depois de algum tempo, quando a minha “irmã” já 

estava sendo explorada por todos que habitavam ali (menos o pai, que viajava o 

tempo todo), recebemos um convite para o baile do palácio. A pobrezinha queria 

tanto ir, mas não deixamos.  

No dia do encontro com o príncipe em seu castelo, fomos todas produzidas (mas 

não conseguimos ficar tão bela quanto a moça). Chegamos à festa em que o 

príncipe ia escolher a mulher mais bonita para ser sua princesa. De repente, a 

enteada de minha mãe apareceu com um vestido lindo e encantou o rapaz. 

Fiquei com muita raiva dela. Dias depois, circulou uma história de que a mulher 

verdadeira dele era quem calçasse um sapatinho de cristal. Bem, eu e minha mãe 

enganamos todo mundo, falando que cabia em mim. Quando eu já estava quase me 

casando apareceram uns pássaros falando que eu tinha sabotado (cortei parte dos 

meus pés para que o sapato coubesse). 

Aquela nojenta mocinha se casou com o príncipe. No dia de seu casamento, os 

passarinhos meteram os pés nos meus olhos e eu fiquei cega. Minha vida nunca 

mais foi a mesma. 
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A confissão de Maria 

Dimas Alves 

 

u tinha uma vida muito boa. Sempre tive muitos 

amigos, ganhava tudo que precisava, sempre recebi 

muito carinho durante toda a minha vida. No 

entanto, meus pais, depois de alguns desentendimentos, 

se separaram. Fiquei muito triste, cheguei a entrar em 

depressão, meus amigos disseram que eu estava ficando 

chata, mas eu sempre dizia que era porque meu pai tinha 

ido embora de casa e que havia mudado por conta disso. 

Então, minha mãe conheceu um rico comerciante. Sempre achei que ela havia se 

casado com ele por conta de interesse. Ele tinha uma filha muito bonita chamada 

Cinderela. Sempre quis fazer amizade com ela, mas minha mãe a fazia de escrava 

e, quando eu ia me queixar daquela situação com ela, ela dizia que se eu 

continuasse com isso ela iria fazer comigo o mesmo que fazia com Cinderela. 

Certo dia, o príncipe chegou à minha casa 

e entregou um sapatinho para minha mãe 

e ela me chamou para irmos ao meu 

quarto. Tentei colocar, mas meu 

calcanhar não entrava. Então, minha mãe 

disse: 

 – Corte fora um pedaço do calcanhar.  

Quando você for rainha, vai andar muito 

pouco a pé. 

 Cortei um pedaço do calcanhar, apesar de estar sentindo muita dor, tive que 

aguentar. No meio do caminho alguns pássaros avisaram ao príncipe que meu pé 

sangrava e que eu não era a escolhida. Ele me trouxe de volta para casa e 

perguntou ao meu padrasto se ele tinha mais alguma filha, mas não sei o que ele 

disse, pois meu pé doía muito e fui chorar deitada em minha cama. 

Logo depois, descobri que Cinderela seria a verdadeira rainha. Quando o casamento 

dela se realizou, fui à festa, mas não gostei, pois estava com inveja e acabei ficando 

com uma cara emburrada, mas no fundo fiquei feliz, pois sempre quis o bem dela.   
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Umas das filhas da madrasta 

Letícia Fonseca 

lá, eu sou uma linda moça que tem cabelos loiros e lisos. Vivo com minha 

mãe, irmã e meu padrasto. O meu grande sonho é me casar com o filho do 

rei.  

Em minha casa, vive uma linda moça que é filha do meu 

padrasto, o nome dela é Cinderela. Porém, tenho que 

fazê-la de escrava porque ela é muito bonita, e não 

pode roubar meu lindo e belo príncipe que será meu no 

dia do baile. 

 Logo, tenho que maltratá-la todos os dias em minha 

casa para ela ficar humilhada. Falo que ela é muito feia 

para que ela veja que não tem chance com o filho do 

rei, o príncipe. 

Então, nós a mandamos catar grãos que jogamos nos tachos, catar as cinzas do 

fogão e sempre falamos que a roupa dela é horrível. O baile de que falei já está 

marcado e vai durar três dias. O príncipe nesse dia vai escolher a mulher de sua 

vida. 

(O tempo passou...) 

No dia do baile, Cinderela se arrumou tão linda que fiquei arrasada e nem sabia que 

ela iria. No final do dia, o príncipe anunciou quem seria a sua tão sonhada esposa. 

Fez um suspense e falou com sua voz linda e bela: “Cinderela”. Ninguém acreditou, 

nem mesmo eu. 

 Eles foram embora juntos em sua linda carruagem e se casaram e foram felizes 

para sempre. E eu fiquei arruinada. 

  

O 
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A história de Cinderela 

Luiz Antonio Soares 

u era uma criança que tinha acabado de vivenciar uma 

separação. Com 10 anos, minha mãe se casou 

novamente. O homem tinha uma filha chamada 

Cinderela. Anos se passaram e meu padrasto morreu de 

parada cardíaca, deixando totalmente órfã sua filha, que 

chorou muito, pois já não tinha mãe.  Três meses depois, 

minha mãe teve uma conversa com Cinderela no quarto. Sei 

que depois disso a menina fazia todos os afazeres de minha 

casa. Fazia comida, limpava os móveis. Tudo que mandavam, 

ela fazia. 

Um dia, quando acordei, fui ver se havia cartas na 

correspondência e entre elas estava um convite do príncipe para um baile. De tarde 

saí com minha mãe para comprar a roupa para irmos ao evento, que era no sábado. 

No dia do baile tinha uma linda moça mascarada com sapatinhos de cristal. Ela foi a 

escolhida pelo príncipe para dançar. Quando eram 23 horas e 58 minutos, ela saiu 

correndo, deixando seu sapatinho cair e fazendo 

com que o príncipe no outro dia procurasse por 

ela. Depois de muito procurar, achou uma prima 

minha que apertou o pé para caber no sapato. 

Ela enganou o príncipe até o dia do casamento, 

quando Cinderela a impediu, mostrando que o pé 

de minha prima não dava no sapatinho e o dela 

sim. Cinderela fez com que minha prima contasse 

toda a verdade e o príncipe acabou casando com ela. E viveram felizes por um bom 

tempo. 
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Cinderela 

                                                                          Lucas Lessa Abreu da Silva 

   

m comerciante da vila ficou viúvo e 

resolveu achar outra esposa e nossa 

mãe se candidatou. O comerciante a 

achou muito bonita e se casou com ela; então 

nós fomos morar em sua casa, porém, ao 

chegar lá tivemos uma surpresa: havia uma 

bela jovem que era a filha dele. 

Nós não esperávamos que ela nos tratasse tão mal, mas foi assim que ela nos 

recebeu, com muito desprezo. Ela ficava nos chamando de feia e fazia brincadeiras 

com nossa mãe, que sempre a perdoava. Mas um dia, com tantas travessuras 

constantes, ela foi castigada e obrigada a dormir nas cinzas do fogão. 

Um dia, houve um baile onde todos eram convidados, até quem não era da realeza. 

Cinderela estava com muita vontade de ir a esse baile, mas ela armou mais uma 

com nossa mãe, que a proibiu de ir e tirou suas roupas novas; porém, mesmo assim, 

ela foi com a roupa de sua falecida mãe. 

Ao chegar ao baile, o príncipe nem nos deu atenção, pois durante a noite inteira ele 

dançou com Cinderela que, para se disfarçar, colocou uma máscara. No fim da 

noite, Cinderela saiu correndo, mas o príncipe a seguiu e foi parar na frente de 

nossa casa à procura dela. 

Cinderela se casou com o príncipe e nos continuamos esperando que todos 

percebam que ela não é boa como parece ser, e também continuamos à espera de 

nossos príncipes encantados. 
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O outro lado da história de Cinderela 

Maria Eduarda Paulini                

i! Chamo-me Drizela, atualmente tenho 19 anos, mas 

quando foi criada a história da qual faço parte, eu era bem 

mais nova, morava em uma casa bem grande e, na época, 

ela era considerada até de gente rica. Eu tinha mais uma 

irmã, que era gêmea comigo, até minha mãe se casar com um 

homem empresário, que era rico e tinha uma filha. 

Na história que você conhece, sou má com minha irmã por parte 

de pai (que é Cinderela), mas gostaria de me explicar.  

Tudo aconteceu assim: eu vivia muito bem com minha mãe e minha irmã. Só que 

certo dia, minha irmã biológica foi comprar pão e nunca mais voltou. Muito tempo 

depois, fui ao mercado e quem você acha que eu encontrei? Se você falou minha 

irmã desaparecida, acertou! Aí, começamos a conversar e eu contei a ela como 

estava triste naquela casa. Resolvemos, então, “trocar de vida”: ela na minha casa e 

eu na casa dela, e como éramos muito parecidas, ninguém percebeu o que 

havíamos feito. 

Depois disso tudo acontecido, comecei a trabalhar como modelo e fui morar em 

outro país. Muitos anos passados, voltei para a minha cidade natal para visitar 

minha mãe e descobri que minha irmã havia morrido e aí acharam que tinha sido eu 

eu quem tinha feito Cinderela sofrer . 

Viu só como não sou eu a “malvada” da história e sim minha irmã?! E o que importa 

é que Cinderela foi feliz para sempre com seu príncipe. 
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A madrasta boa 

                                                                                           Maria Luiza Chapeta Vitor de Souza 

                                                                                                    

u me chamo Beatriz. Sempre fui uma boa mãe 

e esposa dedicada ao meu marido. 

Um dia ele morreu e eu fiquei muito triste. 

Depois de alguns anos, conheci um homem 

por quem me apaixonei. Após um tempo de namoro, 

nós nos casamos, só que ele tinha uma filha chamada 

Cinderela que me odiava. Eu tentava ser sua amiga, 

porém ela não aceitava o fato de eu ser casada com o 

seu pai. Por isso, ela vivia trabalhando na sua casa e 

dizia aos outros que eu a obrigava a fazer aquilo, e 

todos acreditaram nela, menos meu marido. 

Ela e as minhas duas filhas brigavam de vez em quando e eu sempre as separava. 

A cada dia que passava, ia ficando pior. Certo dia, o meu marido morreu e eu fiquei 

muito triste e até com medo do que poderia me acontecer, porque Cinderela me 

odiava. Ela ficava me culpando pela morte de seu pai, nem ligava para o meu 

sofrimento, só pensava nela mesma. 

Certo dia, o príncipe organizou um baile, no qual ele ia decidir quem ia ser a sua 

esposa. Minhas filhas iam, então falei para Cinderela que ela podia ir com as minhas 

filhas e ela disse que não ia (ela só disse isso de pirraça), então a deixei em paz. 

No dia do baile, eu fiquei em casa. Depois de um tempo, vi que Cinderela estava 

indo para lá, como se estivesse indo escondida. Isso me entristeceu muito, pois eu a 

havia deixado ir, eu não queria que ela fosse escondida. Depois 

de algumas horas, ela chegou em casa. 

No outro dia, o príncipe bateu na minha porta e perguntou se eu 

sabia de quem era aquele sapato que ele tinha nas mãos. 

Reconheci-o da roupa da Cinderela e disse para ele que o 

sapato era dela. Fiz o que ele me pediu e na mesma hora ele 

viu que era a jovem certa e eles se casaram. 

Eu fiquei feliz por ela ter sido escolhida para ser a princesa do 

reino, mas mesmo assim fiquei como a madrasta má. 
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A alerednic 

Thaís Emanuella Reis dos Santos 

  

m um belo dia ensolarado, mamãe deu-me à luz e 

decidiu que meu nome seria Grizelda. Logo após 

ter sua segunda filha, papai faleceu deixando 

mamãe com duas filhas, um castelo e um reino 

inteiro em suas mãos. 

O tempo foi passando, minha irmã e eu crescemos, 

ganhamos um padrasto e uma irmã postiça, chamada 

Cinderela. Nosso padrasto morreu um tempo depois 

deixando outro reino nas mãos da mamãe e uma herança 

para nós. 

Eu tinha tudo o que eu queria, menos um príncipe com quem eu pudesse me casar 

e ter filhos. Cinderela, a irmã postiça, tinha o papel de empregada da casa, pois 

fazia todas as tarefa, como lavar, passar, cozinhar, limpar, entre outras coisas. 

Um dia, um príncipe estava à procura de uma donzela para se casar. Ele organizou 

um baile, onde escolheria sua esposa. 

Então, o dia do baile finalmente chegou e mamãe, Anastácia (minha irmã) e eu 

fomos. Estávamos todas lindas e deslumbrantes. Antes de sair de casa, Cinderela 

ficou implorando a minha mãe para ir também, mas não foi convincente o suficiente. 

Além do mais, com que roupa ela iria?!Ela só tinha trapos para vestir, não ia 

conseguir impressionar ninguém. 

Bom, chegando ao baile, logo avistei o príncipe, que estava olhando para nós, mas 

principalmente para mim! Até aí tudo bem. Mas quando chegou uma mulher vestida 

com um vestido MARAVILHOSO, toda arrumada e bem mais bonita que eu, ele foi 

logo dançar com ela e, a partir daquele momento, só dançou com ela. Que inveja! 

As horas foram passando... Mas houve uma 

coisa muito estranha. Quando estava perto de 

dar meia noite, aquela mulher começou a se 

despedir do príncipe e sair do salão. 

Bom, após acabar a festa, fui para casa com 

minha mãe e minha irmã e agora sou rainha 

de um reino bem distante do reino de minha 

mãe, que ficou para Anastácia.  

E 
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O outro lado da história 

             Yasmin Silveira Rebouças 

erta vez, eu, Drizela, minha irmã Anastácia e meus pais 

vivíamos felizes em uma terra distante. Um dia, aconteceu 

uma tragédia com meu pai, que veio a falecer. Alguns 

anos depois nós nos mudamos para outro lugar, e foi assim que 

minha mãe conheceu um homem rico e viúvo. O único problema 

dele  é que ele tinha uma filha muito chata, mas bonita. 

Algum tempo depois nosso padrasto sofreu um grave acidente de 

cavalo, que tirou sua vida e deixou minha mãe viúva mais uma 

vez. Logo, minha mãe ficou responsável pelo sítio e pela enteada, 

que apelidávamos de Cinderela. Como o sítio era muito grande e 

tinha muitas coisas para fazer, dividíamos as tarefas. Cinderela cozinhava e faxinava 

enquanto eu e minha irmã mantínhamos as coisas limpas. 

Um dia, minha mãe chegou a nossa casa trazendo uma 

grande notícia: um convite para um baile real num castelo 

onde um lindo príncipe procurava uma esposa para se casar. 

 O dia do evento chegou e nós estávamos lindíssimas com os 

nossos vestidos. Cinderela não tinha preparado o seu, então 

não poderia nos acompanhar com aqueles trapos. Ela 

implorou e chorou, mas não tinha jeito: com aquelas roupas 

ela não poderia nos acompanhar. Para acabar com a 

discussão, minha mãe propôs tarefas, prometendo que se ela 

acabasse iria ao baile. Mas é claro que ela não iria conseguir. 

Então chegamos ao baile, o príncipe era lindo, mas não sei por que ele dançou a 

noite toda com uma única moça que à meia-noite fugiu do baile, deixando um sapato 

para trás. 

No dia seguinte, o príncipe e seu servo estavam à procura da princesa que calçaria 

aquele sapato delicado. Eu e minha irmã tentamos de tudo para calçar, mas não é 

que o sapato coube direitinho em Cinderela? Ela nos enganou, acabou casando com 

o príncipe e nos deixando para trás sem nada. 
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Cinderela 

                                                                                         Yolanda Tolentino  

ra uma vez eu, Matilde, mas não sou conhecida 

dessa forma. Não acho que tenho pouca 

influência na história em que participo. Acho 

que as pessoas não perceberam isso. Não gosto da 

forma como fiquei conhecida: não importa o 

substantivo que usam para me denominar, ele sempre 

vem acompanhado do adjetivo “má”. 

Não me considero uma pessoa ruim, mesmo com todas as nomenclaturas. Sou 

quase uma menina normal, “quase”. Considero-me um pouco problemática, pela 

injustiça que fizeram comigo. Devo toda a personalidade problemática ao povo que 

me chama de “filha má da madrasta”, “meia-irmã má” etc. 

O que fiz para minha meia-irmã considero normal, o que provavelmente acontece 

em várias famílias. Eu apenas não gostei da ideia de que teria que participar da 

mesma família que uma menina mais rica, bonita, bondosa e carinhosa que eu. 

Senti-me humilhada, diminuída e ameaçada.  

Então, procurei junto de minha irmã, Morgana, atrapalhar um pouco a vida da nova 

integrante da família. Nós imploramos para a mamãe não deixar Cinderela ir ao baile 

que o príncipe iria dar para as meninas de nossa aldeia quando escolheria uma 

noiva. Mas, não adiantou nada, Cinderela cumpriu todas as tarefas que minha mãe 

tinha dado e, com a ajuda de uma fada madrinha, conseguiu ir ao baile. Lá, o 

príncipe se encantou com a beleza e bondade da minha irmãzinha nova. Pelo 

menos eu entendo que ela é uma menina melhor do que eu e, não importa o que eu 

faça, ela sempre será melhor. 

Hoje, sofro por não ter uma vida normal, seguir em frente, pois, as pessoas não 

deixam o meu passado ficar lá no passado mesmo.  

Cinderela agora vive com seu príncipe e eu luto para que as pessoas percebam que, 

se não fosse eu e minha irmã aprontando um pouco com a irmãzinha, ela não teria 

obstáculos para viver com seu príncipe. E vamos combinar que a história seria sem 

graça assim.  
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Querido espelho meu 

Evelyn Ornelas Ferreira 

erto dia, eu estava dentro da loja de artefatos 

mágicos, quieto no meu canto, na mesma 

posição de sempre, quando vi chegar uma 

mulher bem estranha, porém luxuosa. Quando reparei 

melhor, vi que era a rainha. Curioso para saber o que 

procurava, fiquei prestando atenção e, então, ouvi-a 

perguntar ao vendedor da loja se era ali que se 

vendiam espelhos mágicos. Fiquei feliz. Era o último e 

seria levado por uma rainha. 

Parei de prestar atenção e fiquei só imaginando como 

seria a vida no castelo. Quando me dei conta, ela já 

vinha em minha direção; depois começou a me 

analisar e resolveu comprar-me.  

Ela pagou e foi embora. Sou muito grande, cheguei ao castelo levado pelo 

entregador e fui colocado perto da lareira. A rainha se adiantou dizendo: 

– Estou muito solitária. Já não suportava mais a minha enteada, então, a botei para 

fora de casa. Também estou com a autoestima baixa. Você será obrigado a dizer 

coisas que me agradem e todo dia lhe perguntarei se existe alguém mais bela do 

que eu. 

Aceitei o trato, não achei nada demais, dessa forma também estaria ajudando a 

aumentar sua autoestima. 

O tempo ia passando e todo o dia elogiava a rainha, como combinado. Até que virou 

uma rotina e comecei a não gostar daquilo. 

Foi então que tive uma visão de uma menina muito bela: jovem, de pele clara e 

cabelos longos e pretos. Ela estava no meio da floresta, parecia perdida. 

À noite a rainha fez a pergunta de sempre e, cansado de sempre lhe responder 

coisas positivas, lhe falei a verdade. Quando ela perguntou: 

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

Eu respondi: 

– Sim, existe. Uma jovem de pele clara, cabelos longos e pretos. Ela está no meio 

da floresta, parece perdida. 
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 Ela pediu para mostrar-lhe a menina. Quando a viu, percebeu que era sua enteada 

e, então, mandou um caçador matá-la. 

Ele lhe levou um coração que não parecia humano. A rainha acabou descobrindo 

que ele matou uma gazela no lugar da menina. Ela ficou furiosa e me quebrou em 

pedaços. Fiquei muito triste, pois a ajudei muito, melhorando sua autoestima e 

ajudando a descobrir se alguém era mais bonita do que ela. Ela mandou me jogarem 

na floresta. Um dia, sua enteada me viu e colou os meus pedaços.  
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A vida com minha dona  

Jeniffer Oliveira 

u era um simples espelho de uma loja de 

espelhos. Um dia, uma mulher 

aparentemente simples me comprou. Ao 

longo do tempo, eu percebi que ela era uma 

camponesa muito pobre. Algumas vezes, porém, eu 

vi um homem bem trajado dentro da simples casa de 

minha dona. Passaram-se vários dias e eu descobri 

que a minha dona iria se mudar. Eu não acreditei 

que isso ia acontecer e fiquei muito feliz. 

Quando o dia da mudança chegou, eu fiquei muito 

ansioso, pois a simples casa da minha dona era a 

única que eu conhecia. Quando eu cheguei ao 

castelo, não acreditei que eu iria morar lá. Era um 

lugar muito bonito e agradável, e ainda havia uma 

menina lá, que era branca e tinha os cabelos pretos. Ela era uma graça! A minha 

dona estava amando o castelo, e a menina também. Eu fiquei dois dias fora da 

parede, porque não havia nenhum prego. Dois dias depois eu estava feliz por estar 

na parede de novo. 

A minha dona só andava com bruxas e feiticeiras e a menina só andava com 

príncipes e plebeus. A menina e minha dona eram muito amigas. Um dia, minha 

dona teve um plano para ganhar popularidade. Ela contou para a menina uma 

história em que ela era a boa e a minha dona era a má. Eu fiquei inconformado que 

elas duas iam enganar várias pessoas com uma história falsa, e as duas ainda me 

botaram no meio! Como a minha dona conhecia muitos bruxos e feiticeiros, ela fez 

um feitiço e me deu a fala. Afinal, eu sempre estive do lado dela, na riqueza e na 

pobreza. 

No final, deu tudo certo, eu ganhei a fala, os anões ganharam o pagamento, a 

menina se casou com o lindo príncipe e a minha dona ganhou fama de muito má e 

impressionou os amigos (que são maus, por isso eles consideram o fato de ela ser 

má uma coisa boa). 
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Nós (os sete anões) e a menina 
 

Matheus Brandão Rosas 
 

m dia, os outros anões e eu estávamos voltando do trabalho... 
 
Chegamos em casa e tinha uma menina deitada na nossa cama. Quando 
ela acordou, nós falamos que ela poderia ficar em nossa casa,                  

desde que fizesse algumas coisas para nos ajudar também. 
 
A menina nos ajudou de bom grado, arrumou a casa etc.O problema é que ela não 
contou que estava fugindo da Rainha, uma pessoa bem malvada e que queria matá-
la. 
 
Outro dia, fomos trabalhar (coisa que não gostamos de 
fazer) e a deixamos em casa. Ficamos com medo de ela 
fazer alguma coisa errada, e não é que aconteceu? 
Quando chegamos, vimos que ela tinha morrido com uma 
maçã envenenada que estava segurando em sua mão.  
 
Nós ficamos muito chocados com o que tinha acontecido 
e começamos a pensar: “Quem seria capaz disso?” Logo 
descobrimos que era a Rainha, pois ela estava 
perseguindo a menina. Ficamos com muita raiva. 
Começamos a pensar em como iríamos velar seu corpo. 
 
Tomados por tamanha tristeza, resolvemos velar o seu corpo fora da nossa casa em 
um caixão de vidro. Ficamos vários dias infelizes e tristes pelo acontecido. Porém, 
de repente, apareceu um príncipe que chegou perto do caixão e deu um beijo na 
menina. Este beijo a fez voltar à vida e, assim, ele conseguiu salvá-la e ficamos 
muito felizes, pois ela ia ter uma vida de princesa.     
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Chapeuzinho 

Vermelho 
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Eu, o lobo 

Matheus Eduardo Gomes Baptista 

 

u, lobo, estava andando pela minha floresta quando avistei uma menina feia. 

Eu não queria esbarrar com ela novamente, então, comentei:                                                 

 

–Ei, menina, vai para a direita que o caminho é mais rápido. 

Eu, como sou muito esperto, percebi que ela estava com uma cesta de doces e 

salgados e tinha uma casa de uma velha chata perto de onde estávamos. Então 

pensei que só podia ser a avó dela. Essa velha tinha uma neta com o nome de 

Chapeuzinho Vermelho e a menina estava usando o gorro vermelho. Então, só 

podia ser a neta da velha. 

Fui correndo para a tal casa. Eu cheguei lá bem antes da menina, então, como eu 

estava com fome, resolvi comer alguma coisa no caminho e fui comer a vovó. 

Quando entrei na casa, peguei a vovó, tirei a roupa dela, coloquei a velha no armário 

e deitei na cama vestido igual a ela. Chegou a menina e eu me levantei rapidamente 

da cama. Quando me aproximei, chegou um lenhador e me matou.      

 

 

 

E 



 

2
3

 

Chapeuzinho Vermelho 

   Sarah Bastos da Cunha 

 

m um dia ensolarado, vi uma menina 

fazendo bolinhos com a sua mãe. 

Percebi que depois ela ia para algum 

lugar e resolvi segui-la.  

A floresta estava muito escura, eu não 

enxergava quase nada, muito menos a menina.  

Então, ela deixou cair um papel escrito “Casa 

da Vovó: segunda casa de trás pra frente”. Eram muitos arbustos, então voltei e 

peguei um pequeno atalho. Era muito mais rápido e consegui chegar primeiro na tal 

casa da avó dela. 

Entrei na casa, escondi a velhinha no armário e me vesti como ela exatamente 

estava. Quando a menina chegou, deixou a cesta com os bolinhos na cadeira. 

Arregalei o olho, pois estava morrendo de fome. 

Então, ela me fez um monte de perguntas, 

perguntou sobre meus olhos, nariz, orelha e, por 

fim, a boca. Dei um susto enorme nela, pois falei 

que iria comê-la. Mas não ia não, só queria 

assustá-la um pouquinho, estava só com fome 

de bolinho, não de criança. 

A garota abriu o armário e a vovó saiu gritando. 

Elas chamaram o caçador, e aí eu que morri de 

medo. Foi uma gritaria só. O caçador me 

amarrou todo; eu parei e falei com a Chapeuzinho: 

– Não queria comer você, nem a sua avó. Só queria os seus bolinhos. 

Ela não aceitou meu pedido de desculpas e mandou aquele homem me levar pra 

bem longe dali. 

Então, eu aprendi a pedir e não tentar tirar as coisas à força. 

E eu nunca mais vi aquela menina e nem a vovó.  
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João, Maria e o gato 

                                                                       Ághatha Branco 

eu nome é Félix e moro em uma floresta 

linda, cheia de pássaros gostosos para eu 

comer e cheia de ratos que, por acaso, 

são meus pratos preferidos. 

 

Moro em uma casa gostosa, mas ela não é gostosa 

de morar não, ela é gostosa de comer mesmo, é 

que ela é feita de doces. 

Moro com uma velha chata e canibal. Toda quinta-

feira tem “criança à bolonhesa” ou “criança ao 

molho branco”. Acredita que ela ainda tem a cara de 

pau de pedir para eu ver se a criança está no 

ponto? 

Um dia, cansei de ver tanta criança virar feijoada e 

resolvi agir. Nesse dia, chegaram um menino e uma 

menina; o menino se chamava João e a menina 

Maria. Os dois comeram os doces da casa e iam 

fugir, quando viram a bruxa chegar. 

Ela ficou toda feliz e perguntou se eles queriam brincar 

de cabra-cega. Eles disseram que sim, então ela 

colocou a venda neles e empurrou Maria para dentro de 

um quarto e João para dentro de uma jaula. 

À noite, eu fui de mansinho e destranquei o quarto de 

Maria e nós dois destrancamos a jaula de João. Depois, 

nós três carregamos a velha no colo sem acordá-la e a 

jogamos dentro do forno e ela morreu queimada! 
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Arão mio aej 

Ana Carolina Cardoso 

 

eu nome é Madame Min e eu moro em uma casa linda feita de doces com 

um gato chamado Tião. Sua cor é preta e, quando fica com medo, começa 

a vomitar bolas de pelos. 

 

 

 

 

 

 

Certo dia, quando eu estava tricotando um sapatinho de lã para meu gato, avistei 

duas crianças pela minha janela comendo pedaços da minha casa. 

Fiquei assustada, pois, com a velocidade com que 

comiam, não sobraria nada dela. Por isso, pedi para as 

eles entrarem. Logo depois as crianças começaram a ficar 

nervosas, acho que não são muito convidados para 

entrarem na casa de uma senhora, o que deixou o meu 

gato com medo, fazendo-o vomitar bolas de pelos.  

Com tantas coisas acontecendo, resolvi colocar meu gato 

no porão, os dois em uma gaiola e preparar uma sopa 

para comermos, pois observei que as crianças estavam 

com fome e eu também.  

Coloquei os ingredientes no caldeirão e, enquanto esperava, ouvia as crianças 

gritando. Como já estavam me perturbando, comecei a dizer que iria comê-las. 

Quando fui dar-lhes a sopa, eles fugiram e, por algum motivo que não me contaram, 

não disseram a verdade para seus pais e fiquei com fama de bruxa que come 

criancinhas.       
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A bruxa e os doces 

                                                                                                                 Caio Barros Brito do Bem 

 

á estava eu dentro da minha casa, quando me veio uma fome. Eu olhei os 

doces em cima da mesa e pensei: 

– Não! Eu sou diabética! 

Passaram-se dois dias e minha fome aumentava cada vez mais. Eu não podia 

colher nada nas redondezas e eu havia sido expulsa das lojas de comida das 

cidades próximas. Eu estava achando que a única maneira era comer os doces, 

quando ouvi passos do lado de fora. Olhei pela janela e vi duas crianças se 

aproximando da minha casa, um menino e uma menina. Eles pediram para entrar 

porque estavam famintos, eu senti o sofrimento deles e os deixei comer os doces. 

Eles comeram até não poderem mais, enquanto eu tinha que comer farinha pura. 

Depois de algum tempo (mais ou menos uma semana) eles estavam gordos, tinham 

acabado com todo o estoque de comida da casa. Tomei uma decisão arriscada: eu 

iria comê-los. 

Eu os empurrei um a um para o fogão. Eles ficaram gritando sem parar e, quando eu 

me virei, eles saíram do fogão, me pegaram e me empurraram para dentro dele. Eu 

estava velha e não consegui sair de lá. 

Eu acabei sendo queimada e eles comeram toda a minha casa. 
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João e Maria 

Caroline Oliveira 

 

á muito tempo atrás, estavam Maria e João lá fora brincando, enquanto seus 

pais ficaram em casa conversando, porque eles não tinham mais condição 

de criá-los por falta de comida. Então, resolveram levá-los para a floresta 

muito bonita e limpa onde eu, a bruxa boazinha, morava. 

Seus pais lhes disseram que iriam levá-los para passear. Então, eles foram se 

arrumar. Assim que acabaram, a mãe pegou na mão dos seus filhos e os levou para 

a floresta. 

Eles começaram a jogar migalhas de pão, mas os pássaros, como são meus 

amigos, comeram tudo. Como não havia mais nenhum pão, eles acabaram entrando 

na minha casa que era feita de doces. 

Quando entraram na minha casa, eu 

perguntei: 

– O que vocês estão fazendo na minha 

casa, na minha floresta, onde eu 

mantenho tudo limpo e arrumado? 

– Foram nossos pais que nos trouxeram 

aqui. 

– Ah... Tá. No que posso ajudar vocês? 

– Queremos voltar para nossa casa. 

– Eu levo vocês para a casa, mas só se me prometerem que não irão sujar mais a 

minha floresta. 

– Tá, nós te prometemos! 

– Ah!  Tem mais uma coisa. Quero que vocês limpem a minha casa, para aprender a 

não sujar mais nada.  

Eu só queria ensinar a eles que, quando se suja, se deve limpar. Depois ia dar-lhes 

bastante doce e levá-los para casa.  
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A Bruxa e as crianças perdidas 

Gianluca de Araújo Galvão 

 

u sou uma bruxa, não enxergo direito, moro numa 

casa no meio da floresta e meu hobby é cozinhar 

crianças.  

Certo dia, eu estava em casa preparando meu jantar, 

quando ouvi um barulho vindo do lado de fora. Eu fui ver o 

que era e vi duas crianças, que pareciam perdidas, vindo 

correndo em direção à minha casa, e tive uma ideia. 

Chamei as duas para entrarem dizendo que tinha muita comida gostosa em casa. 

Eles viram minha casa feita de doces e ficaram espantados. 

Eles, quando acabaram de jantar, foram para as camas. 

Quando já tinham adormecido, eu transformei a casa de 

doces numa verdadeira casa de bruxa. Os dois acordaram 

antes de o sol nascer, com certeza pensando na 

maravilhosa casa de doces, e levaram um susto ao ver a 

casa de bruxa que estava no lugar. Eu desci as escadas 

rindo e fui conversar com meus eternos prisioneiros. Fiz 

Maria de empregada da casa. Mandei-a para o fogão para 

fazer comida para todos. Prendi João em uma gaiola, para que, quando estivesse 

bem gordinho, virasse meu jantar. Eu não enxergo direito, então, sempre que eu ia 

ver se João já estava gordinho, mandava-o me mostrar o dedo da mão para eu 

apertar.  

Um dia, João parou de engordar e ficou muito 

magrinho. Dia após dia eu ia apertar o dedo dele e 

estava sempre muito magro. Ordenei que Maria 

fizesse mais comida, mas não adiantava. 

Depois de algumas noites, eu acordei e não achei 
Maria nem João; a jaula estava arrebentada. 
Nunca mais vi os dois... Mas isso não significa que 
parei de assar crianças. 

 

 

E 



 

3
0

 

A senhora e os meninos 

 Rafael Carvalho de Faria Junior 

 

m uma bela tarde, estava arrumando minha casa 

quando um garoto e uma garota bateram em 

minha porta e falaram que estavam perdidos e 

com fome. Então, como uma boa senhora, deixei-os 

entrarem em minha casa e lhes ofereci um lanche. Eles 

comeram até não quererem mais. 

Deixei-os dormirem um pouco em minha cama. De 

repente, eles começaram a conversar e falaram que foi 

uma boa ideia me enganar falando que estavam 

perdidos para eu dar comida para eles. Depois de 

escutar isso, fiquei muito nervosa. Aí, veio uma ideia em minha cabeça: ‘’eu irei dar 

uma lição neles, me fantasiando de bruxa e fingindo que vou comê-los’’. 

Então, me preparei toda. Na hora, peguei o menino, 

botei-o em uma gaiola, tranquei a gaiola com um 

cadeado. Falei para a menina fazer meus trabalhos 

domésticos e falei com menino que ele seria meu 

jantar. Eles ficaram muito assustados. Estava tudo 

certo até que o menino escapou da gaiola e fizeram 

uma armadilha. Eles me fizeram cair dentro do meu 

caldeirão e me trancaram nele. Eles contaram essa 

história no ponto de vista deles, mas nunca me 

deixaram contar o que na verdade aconteceu naquela casa e agora todos pensam 

que sou uma bruxa que come crianças.                
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A trapaça e os feijões 
Juliana Freitas 

 
u era uma vaca como todas as outras que 

fazia parte de um rebanho. Mas um dia, fui 

levada por um homem muito bondoso para 

um novo lugar, onde não havia outras vacas, bois, 

touros, nem bezerros. Mas eu não me senti 

solitária, pois lá havia cachorros, gatos, galinhas, 

e um chão cheio de mato.  

E o tempo foi passando, até que percebi que os 

patos não estavam mais por ali, depois foi a vez 

das galinhas sumirem. E então, o homem 

bondoso não apareceu mais no estábulo para me levar no lugar onde tinha água 

para beber e um chão cheio de mato. 

Na casa onde morava o homem bondoso, vivia também uma mulher e um menino. 

Um dia, o menino veio me buscar no estábulo. Foi esquisito, pois ele me levou para 

a estrada, andamos e andamos. Até que um homem bem alto veio em nossa direção 

e começou a conversar com o menino. De repente, lhe entregou cinco feijões. O 

homem alto me puxou pela corda para a outra direção, olhei para trás e vi o garoto 

indo embora bem contente. 

Logo percebi que o menino havia sido enganado, pois devia ter pedido mais feijões 

para me trocar. Depois de um tempo chegamos a uma fazenda onde havia muitos 

outros animais e pessoas. 
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O lobo dos Três Porquinhos 

Felipe Guerra Defante 

 

 

 

 

 

 

erto dia, eu estava brincando de assoprar o que fosse grande e que 

estivesse na minha frente, para fingir que tinha poderes especiais. Então, vi 

uma pequena casa de palha. Assoprei, tendo plena certeza de que ela 

continuaria firme e forte onde estava. Nesse momento, minhas expectativas 

partiram-se ao meio: aquela simples moradia caiu. Fui correndo pedir desculpas ao 

morador, e ele fugiu. 

Então, continuei minha jornada. Encontrei uma casinha de madeira, mas me esqueci 

totalmente do que havia acontecido anteriormente. Assoprei, e a casa desmoronou. 

Tentei novamente me desculpar ao dono, e ele fugiu. 

Depois disso, segui a minha jornada sem rumo e encontrei uma bela casa de 

concreto. Assoprei com muita tranquilidade, e ela ficou intacta. Quando já ia embora, 

percebi que os porcos que fugiram de mim estavam dentro dessa casa, junto com 

outro porquinho que eu não conhecia. Nesse momento, tive uma ideia maluca: 

entrar pela chaminé e pedir desculpas aos dois porquinhos pelo que, sem querer, 

havia feito. Então, busquei uma escada, subi no telhado e entrei na chaminé. Nem 

passou pela minha cabeça a possibilidade de eu me queimar por causa da lareira. 

Então, tentei entrar na casa pela chaminé e a lenha estava acesa. Minhas nádegas 

caíram no fogo e “voei” para um lugar que tivesse água. 

Então, daí em diante, os três porcos espalharam a falsa notícia de que eu queria 

comê-los. Por isso que tenho essa fama de mau, mas não sou assim de verdade. 

 

 

 

 

C 



 

3
5

 

O lobo bom e os três porquinhos 

         Hugo Barros Brito do Bem 

 

á estava eu, andando pela floresta, 

quando vi três porquinhos. Foi aí que eu 

os reconheci. Há dois anos eu havia 

viajado para Las Vegas, e aproveitei para ir a 

um Cassino. Lá eu encontrei esses três 

porquinhos que me desafiaram para um jogo 

de roleta. Nós jogamos a noite toda e eu 

sempre ganhava.  

Chegou uma hora em que eles não tinham 

mais nada para apostar, então o mais velho decidiu: 

– Se você ganhar pode comer a gente, mas, se nó ganharmos, você nos devolverá 

tudo que nós perdemos para você. 

Nós jogamos de novo e, como sempre, eu venci. Quando ia comemorar minha 

vitória, vi que os porquinhos haviam fugido. 

Eu os procurei em Las Vegas inteira e não os achei. 

– Está na hora de pagar o trato! 

Vi que eles haviam voltado para seus lares e resolvi usar meu dom do sopro para 

derrubar as casas. Soprei a primeira que era feita palha, mas, quando desabou, o 

porquinho foi para a segunda casa que era feita de madeira. Soprei e eles foram 

correndo para a terceira casa. 

Soprei, soprei de novo, mas esta casa eu não conseguia derrubar, pois era feita de 

tijolos. Tentei entrar pela chaminé, mas eles foram inteligentes e acenderam a 

lareira, o que me forçou a sair de lá. 

Nessa hora eu vi que eles nunca pagariam a dívida. 
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O Pequeno 

Polegar 
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O ogro 

Raquel Ferreira Pires 

lá, sou um Ogro que mora nesta floresta há 

muito tempo. Todos aqui me conhecem e me 

respeitam, todos já sabem que quem entra na 

minha casa sem a minha permissão vira jantar. Assim, 

ninguém tenta roubar as minhas incríveis botas de 

sete léguas. Com elas sou a criatura mais rápida da 

floresta, pois consigo andar sete léguas com um só 

passo. Porém, sempre tem um engraçadinho que vem 

aqui me afrontar. Mas, da última vez foi demais para 

mim, aqueles garotos malvados me fizeram engolir as 

minhas queridas filhinhas. Foi assim... 

Em um dia como outro qualquer, saí para trabalhar. 

Quando cheguei, a minha esposa estava muito estranha, parecia que estava 

escondendo algo de mim, mas eu nem liguei muito, pois estava muito feliz com a 

chegada das minhas sete filhinhas. Elas eram lindas como eu. Quando fui para o 

quarto trocar de roupa, senti cheiro de gente estranha. Logo depois, ouvi um barulho 

que vinha de baixo da cama; fui olhar para ver o que era e havia sete meninos de 

gorro. Um deles era tão pequeno que, se medisse, ia ter o tamanho do meu polegar. 

Então, pensei “não vou jantá-los, pois são só crianças, mas se eu não fizer isso 

estarei quebrando uma tradição de família, e ninguém mais vai me respeitar”. Eu 

estava muito triste, pois ia comer pequenas crianças, mas não tive outra escolha. À 

noite fui ao quarto de minhas filhas onde eles estavam instalados e botei a mão em 

um dos meninos, mas senti a coroinha de minhas filhinhas, então engoli as crianças 

que estavam nas outras camas. Quando acordei, não tinha ninguém no quarto, 

então, percebi que tinha engolido as minhas filhas. 

Eu fiquei muito triste, então fui tentar capturá-los 

com minhas botas sete léguas, mas para a minha 

surpresa elas não estavam mais lá, o danado tinha 

roubado as minhas botas. Se eu os tivesse engolido 

na primeira vez nada disso teria acontecido. Isso 

que dá ser bonzinho. 
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O Capitão Valente 

João Henrique de Faria Cardoso 

u sou o Capitão Gancho, homem 

valente que vive nos mares da Terra 

do Nunca. Conheço um terrível 

menino chamado Peter Pan que, 

injustamente, provocou uma briga comigo, 

decepando minha mão direita e atirando-a a 

um crocodilo que passava!  

A partir desse dia, o crocodilo me persegue 

para me comer, podendo ser identificado pelo 

tic tac do relógio que engoliu junto com minha mão. Ouço o tic tac do crocodilo e 

fujo. 

Esse tal menino, não contente com a bagunça que fazia com Sininho e os Meninos 

Perdidos, resolveu buscar mais pessoas, trazendo seus novos amigos Wendy, João 

e Miguel para conhecer a Terra do Nunca. 

Com a mágica de Sininho, aquela fadinha má, eles saíram voando e fazendo 

bagunça. Avistaram meu navio que navegava tranquilamente. O medo do ataque 

que certamente iria acontecer me fez atacar primeiro. Depois de uma intensa luta, 

eles conseguiram fugir. 

Foram se abrigar em uma árvore oca que servia de 

moradia para os meninos perdidos.  

A menina chamada Wendy contava histórias para 

aqueles pestinhas.  

Um dia fui solicitar ajuda a uma princesa dos índios e, 

injustamente, fui acusado de raptá-la e, de novo, Peter 

Pan se meteu dando uma de herói. 

Tentei várias vezes capturá-los para educá-los e evitar 

confusão, mas nunca tive sucesso. 

Portanto, passo a minha vida querendo ajudar esses 

meninos, liderados por Peter Pan, um menino que, para 

não assumir responsabilidades, se recusa a crescer. 
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Vida de crocodilo não é fácil 

Guilherme Peres Almeida  

s profundezas do mar eram o lugar 

mais calmo que eu já morei, mas 

quase ninguém morava lá. Só pelo 

fato de eu ser um crocodilo com 

olhos enormes, tamanho muito grande e 

enormes dentes, parecia que eu era um 

assassino das profundezas (Como se fosse 

algo que só vendo ou pensando, você já tem 

certeza de que vai dormir com muitos 

pesadelos.). Porém, eu era gente boa, a 

melhor opção para amigo, e esse pessoal do fundo do mar é muito crítico e julga as 

pessoas apenas pela aparência e não pela bondade. 

Certo dia, senti um tumulto no fundo do mar e vi todos os peixes saindo daquela 

região. Como sou bastante curioso, resolvi nadar até a superfície do mar e dar uma 

olhada. Quando fui verificar, um capitão maluco de navio saiu voando no céu para lá 

e para cá, atrás de um menino voador. Eu já tinha o visto antes; os habitantes do 

fundo do mar só falavam dele. Eu acho que seu nome é Peter Pan.  

Eu fique lá assistindo, mas, de repente o 

capitão do navio me deu um chute no meio 

da cara. Sei que deveria me controlar, mas, 

além de ele ter causado o maior tumulto no 

fundo do mar, ainda foi mal-educado. Para 

mim, ele já tinha passado dos limites. Com 

muita raiva, tentei devorá-lo.  

Entretanto, ele percebeu o que eu tinha em 

mente e escapou para bem longe, mas fui 

esperto e comecei a segui-lo.  

De repente, os dois – o capitão e o menino – começaram a lutar. (Imagine só uma 

pessoa sair voando pelos ares que nem um maluco e ainda ser mal-educado de me 

dar um chute bem na cara, só pode ser doido!) 

Eles estavam lutando tanto que todos do navio estavam olhando admirados. De 

repente, aconteceu algo que ninguém esperava: o garoto derrubou o capitão na 

prancha. Na hora que ele caiu, eu fiquei só olhando e esperando a minha 

oportunidade. 

Cada vez mais ele ia se aproximando da borda até que, finalmente, ele caiu e na 

hora eu o devorei. Todos ficaram só olhando, então eu olhei de volta e fui embora.  

A 



 

4
1

 

O Lobo e as 

ovelhas 
 

 Maria Luiza Corecha Rosa Carneiro....... 42 
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Drelo opbeo  
                                                                     

Maria Luiza Corecha Rosa Carneiro 

 

lá, meu nome é Lobo e moro na floresta 

encantada. Sou gentil, bondoso, 

educado, entre outros adjetivos para me 

qualificar. Moro com minha mulher, 

Loba, e meus dois filhos: Lobinho e Lobinha. 

Todos vivemos muito felizes e somos muito 

carinhosos entre nós.  

Caçamos nosso alimento desde pequenos. 

Observando nossos pais, aprendemos quase tudo. 

Às vezes, quando chove, nós saímos à procura de abrigo, mas não podemos nos 

abrigar perto das casas de humanos, porque acontece o que vou lhes explicar. 

Os humanos saem e nos caçam, nos prendem, nos matam, nos esfaqueiam, se 

alimentam de nós. Resumindo... nos querem mal. Um dia, um garotinho saiu pela 

cidade gritando: 

– O lobo comeu minhas ovelhas, ele comeu minhas ovelhas! 

Todos da cidade saíram para ajudá-lo e, quando chegaram à casa do mesmo, viram 

que era mentira dele. 

Durante vários dias ele fez isso. Eu fiquei com tanta raiva que primeiro roubei as 

ovelhas, mas devolvi antes de os moradores chegarem. Quando eles chegaram, foi 

a mesma decepção dos outros dias, aí eu fiquei só observando os moradores 

reclamando com a mãe dele. Até que o rapazinho confessou a calúnia.  

 

O 


