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Branca de Neve e os 7 Anões
Irmãos Grimm
Há muito, muito tempo mesmo, no coração do inverno, enquanto flocos de neve caíam do céu como fina
plumagem, uma rainha, nobre e bela, estava ao pé de
uma janela aberta, cuja moldura era de ébano.
Bordava e, de quando em quando, olhava os flocos
caindo maciamente; picou o dedo com a agulha e três
gotas de sangue purpurino caíram na neve, produzindo um efeito tão lindo, o branco manchado de vermelho e realçado pela negra moldura da janela, que a
rainha suspirou. e disse consigo mesma:
Quem me dera ter uma filha tão alva como a neve,
carminada como o sangue e cujo rosto fosse emoldurado de preto como o ébano!
Algum tempo depois, teve uma filhinha cuja tez era
tão alva como a neve, carminada como o sangue e os
cabelos negros como o ébano. Chamaram à menina
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de Branca de Neve; mas, ao nascer a criança, a rainha
faleceu.
Decorrido o ano de luto, o rei casou-se em segundas
núpcias, com uma princesa de grande beleza, mas
extremamente orgulhosa e despótica; ela não podia
suportar a idéia de que alguém a sobrepujasse em
beleza. Possuía um espelho mágico, no qual se mirava e admirava freqüentemente.
E então, dizia:
- Espelhinho, meu espelhinho, Responde-me com franqueza: Qual a mulher mais bela de toda a redondeza?
0 espelho respondia: - É Vossa Realeza a mulher mais
bela desta redondeza.
Ela, então, sentia-se feliz, porque sabia que o espelho só podia dizer a pura verdade. No entanto, Branca
de Neve crescia e aumentava em beleza e graça; aos
sete anos de idade era tão linda como a luz do dia e
muito mais que a rainha.
Um dia a rainha, sua madrasta, consultou como de
costume o espelho.
- Espelhinho, meu espelhinho, responde-mo com franqueza: Qual a mulher mais bela de toda a redondeza?
0 espelho respondeu:
- Real senhora, sois aqui a mais bela, Porém Branca
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de Neve é de vós ainda mais bela !
A rainha estremeceu e ficou verde de ciúmes. E daí,
então, cada vez que via Branca de Neve, por todos
adorada pela sua gentileza,. seu coração tinha verdadeiros sobressaltos de raiva.
- Sua inveja e seus ciúmes desenvolviam-se qual erva
daninha, não lhe dando mais sossego, nem de dia,
nem de noite.
Enfim, já não podendo mais, mandou chamar um caçador e disse-lhe:
- Leva essa menina para a floresta, não quero mais
tornar a vê-la; leva-a como puderes para a floresta,
onde tens de matá-la; traze-me, porém, o coração e o
fígado como prova de sua morte.
0 caçador obedeceu. Levou a menina para a floresta,
sob pretexto de lhe mostrar os veados e corças que lá
haviam. Mas, quando desembainhou o facão para
enterrá-lo no coraçãozinho puro e inocente, ela desatou a chorar, implorando:
- Ah, querido caçador, deixa-me viver! Prometo ficar
na floresta, e nunca mais voltar ao castelo; assim,
quem te mandou matar-me, nunca saberá que me
poupaste a vida.
Era tão linda e meiga que o caçador, que não era mau
homem, apiedou-se dela e disse: Pois bem, fica na
floresta, mas livra-te de sair Ia, porque a morte seria
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certa. E, em seu íntimo, ia pensando: Nada arrisco,
pois os animais ferozes vão devorá-la em breve e a
vontade da rainha será satisfeita, sem que, eu seja
obrigado a suportar o peso de um feio crime.
Justamente nesse momento passou correndo um
veadinho; o caçador. matou-o, tirou-lhe o coração e o
fígado e levou-os à rainha como se fossem de Branca
de Neve.
0 cozinheiro foi incumbido de prepará-los e cozê-los;
e, no seu rancor feroz, a rainha comeu-os com alegria
desumana,. certa de estar comendo o que pertencera,
a Branca.,. de Neve...
Durante esse tempo a pobre menina, que ficara abandonada na floresta, vagava trêmula de medo, sem
saber, que fazer. Tudo a assustava, o ruído da brisa,
uma folha que caía, enfim, tudo produzia nela um
terrível pavor.
Ouvindo o uivar dos lobos, pôs-se a correr cheia de
terror; os pezinhos delicados, feriam-se nas pedras
pontiagudas e estava toda arranhada pelos espinhos.
Passou ao pé de muitos animais ferozes., mas estes
não lhe fizeram mal algum.
Enfim, à noitinha, cansada e ofegante, encontrou-se
diante de uma linda casinha situada no meio de uma
clareira. Entrou, mas não viu ninguém.
Contudo, a casa devia ser habitada, pois notou que
tudo estava muito asseado e arrumadinho, dando gosto
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de se ver.
Numa graciosa mesa coberta com uma fina e alva
toalha, achavam-se postos. sete pratinhos, sete
colherinha e sete garfinhos, sete faquinhas e sete
copinhos, tudo perfeitamente em ordem.
No quarto ao lado, viu sete caminhas uma junto da
outra, com seus lençóis tão alvos.
Branca de Neve, que morria de fome e sede, aventurou-se a comer um pouquinho do que estava servido
em cada pratinho, mas, não querendo privar nem um
só dono de seu alimento, tirou somente um bocadinho de cada. e bebeu apenas um golinho do vinho de
cada um.
Depois, não agüentando cansaço, foi deitar-se numa
caminha, mas a primeira era curta demais, a Segunda
muito estreita, experimentando-as todas até que a
sétima tinha a medida justa. Então fez sua oração,
encomendou-se a Deus e em breve adormeceu profundamente.
Ao anoitecer chegaram os donos da casa; eram os
sete anões, que trabalhavam durante o dia na escavação de minério na montanha.
Cada qual acendeu uma lanterninha e, quando a casa
se iluminou, viram que alguém entrara em sua casa,
porque não estava tudo na ordem perfeita conforme
haviam deixado ao sair.
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Sentaram-se à mesa, e, então, disse o primeiro:
- Quem mexeu na minha cadeirinha?
0 segundo: - Quem, comeu do meu pratinho?
0 terceiro: - Quem tocou no meu pãozinho?
0 quarto: - Quem usou o meu garfinho?
0 quinto: - Quem tirou um pouco da minha verdurinha?
0 sexto: - Quem cortou com a minha faquinha?
E o sétimo: - Quem bebeu do meu copinho?
Depois da refeição, foram para o quarto; notaram logo
as caminhas amassadas; o primeiro reclamou:
- Quem deitou na minha caminha?
- E na minha?
- E na minha? - gritaram os outros, cada qual examinando a própria cama.
Enfim, o sétimo descobriu Branca de Neve dormindo a
sono solto na sua caminha.
Correram todos com suas lanterninhas e cheios de
admiração exclamaram:
- Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! que encantadora e
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linda menina!
Sentiam-se tão transportados de alegria, que não
quiseram acordá-la e deixaram-na dormir tranqüilamente.
0 sétimo anão dormiu uma hora com cada um de seus
companheiros; e assim passou a noite.
No dia seguinte, quando Branca de Neve acordou e
levantou-se, ficou muito assustada ao ver os sete
anões.
Mas eles sorriram-lhe e perguntaram com a maior
amabilidade:
- Como te chamas? - Chamo-me Branca de Neve, respondeu ela. - Como vieste aqui à nossa casa?
Ela contou-lhes como sua madrasta mandara matá-la
e como o caçador lhe permitira que vivesse na floresta. Após ter corrido o dia todo chegara aí e, vendo a
linda casinha, entrara para descansar um pouco.
Os anões perguntaram-lhe:
- Queres ficar conosco? Aqui não te faltará nada, só
tens que cuidar da casa, fazer nossa comida, lavar e
passar nossa roupa, coser, tecer nossas meias e manter tudo muito limpo e em ordem; mas; quando tiveres acabado o teu trabalho, serás a nossa rainha.
- Sim, anuiu a menina - ficarei convosco de todo o
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