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Os três lobinhos e o porco mau 

 
 

 

       Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas e a última era de flores 

de cerejeira. 

        O teto era de girassóis e o chão, um tapete de margaridas. Havia vitórias-régias na 

banheira e copos-de-leite na geladeira. Era uma casa meio frágil, que balançava com o 

vento, mas era muito linda. 

        No dia seguinte, lá veio o porco mau pela estrada, espreitando, e viu a casa de flores 

que os lobinhos tinham construído. 

        Ele tocou a flor-de-sino e disse: 

        — Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixem-me 

entrar! 



        — Não, não e não! — disseram os três lobinhos. — Não o deixaremos entrar, nem 

por todo o chá da China! 

        — Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa! — disse o porco. 

        Mas, ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o 

aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma deixou-o sem fôlego, o porco 

respirou novamente e mais uma vez ainda. Em vez de soprar e bufar, ele começou a 

aspirar. 

        E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das 

flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mau no passado. Em 

outras palavras, ele tornou-se um porco bom. E começou a cantar e a dançar uma 

tarantela. 

        A princípio, os três lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse 

ser um truque. Mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então 

correram para fora da casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com 

ele. 

        Primeiro brincaram de esconde-esconde e, depois, de bobinho; quando se cansaram, 

convidaram o porco a entrar em sua casa. E lhe ofereceram chá chinês, morangos e 

framboesas e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. 

        O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. 

                                                      Os três lobinhos e o porco mau 

                                                                               Tradução de Gilda de Aquino 

Vocabulário:  

 Frágil – fraco, quebradiço. 

 Espreitando – observando, olhando atentamente. 

 Chamuscados – queimados de leve.   

 Tarantela – dança típica de Nápoles, região sul da Itália. 

 

 Agora, mostre o que você entendeu do texto. 

 

1 – Qual é o título do conto original que inspirou essa história?  

________________________________________________________________________ 

2 – Que fez o porco mudar de atitude no final?  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

3 – Compare as diferentes atitudes dos lobinhos neste trecho. 

 

 

 

 

a) No primeiro momento, que os lobinhos pensaram a respeito do porco?  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b) Depois, que os lobinhos passaram a pensar a respeito do porco?  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

c) Assinale a mudança ocorrida na atitude dos lobinhos.  

  

De preocupados para desconfiados. 

           De desconfiados para confiantes. 

          De pouco desconfiados para bastante desconfiados. 

4 – Agora, faça um desenho sobre a história que você leu.                          

 

   
 
 

       Os três lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse 

ser um truque. Mas logo perceberam que o porco tinha se transformado 

mesmo. 


