CINDERELA DE NEVE
Por: Diego Alano
PERSONAGENS:
Cinderela de Neve
Madrasta
Princesas:
Maria
Alice
Bela Adormecida
Chapeuzinho Vermelho
Rapunzel
Príncipe
Caçador
Espelho
Cena I
Cinderela de Neve é uma menina comum que morava em Lugar Nenhum...
Lugar Nenhum era um reino muito feliz, mas quando sua mãe morreu seu pai
logo tratou de casar com a vaidosa e invejosa Malvina. Muito tempo se passou
e o pai de Cinderela de Neve falecera. Todo mundo ficou triste... Mas, o tempo
mais uma vez tratou de passar e logo Cinderela passou a sorrir. Na floresta
moravam __ Princesas que também eram bastante vaidosas, mas eram
boazinhas.
Princesas: (cantando) Eu vou, eu vou pro SALÃO agora eu vou... Eu vou, eu
vou pro SALÃO agora eu vou!(3x)
Princesa ALICE: Princesas vamos ficar lindas... Eu como Alice do País das
Maravilhas, vou retocar minha maquilagem.
Princesas: OHHHH!
Princesa CHAPEUZINHO VERMELHO: Eu Como tenho que visitar a vovó,
devo fazer francesinha nas unhas!
Princesas: OHHHHH!

Princesa Rapunzel: Eu como tenho que jogar os meus cachos para o príncipe,
vou fazer escova progressiva.
Princesas: OHHH!
Princesa BELA ADORMECIDA: Eu como vou dormir por séculos, tenho que
fazer uma limpeza de pele...
Princesas: NOSSA!
Princesa Maria: E eu como terei de comer muitas guloseimas junto com meu
irmão João, farei um clareamento nos dentes!
Princesas: OHHH!
ALICE: Agora vamos! Um, dois, três! Eu vou, eu vou...
Cena II
(ENTRA CINDERELA DE NEVE)
Cinderela de Neve: (cantando) “Alecrim, alecrim, alecrim dourado que nasceu
no campo sem ser semeado... (2X) Foi meu amor que me disse assim que a
flor do campo é o alecrim.”
(O príncipe passa em seu cavalo, Cinderela de Neve o vê e toca uma canção
romântica. Ele anda em câmera lenta. Porém somente ela o vê.)
Cinderela de Neve: Que lindo! Que belo cavalo!(sai cantarolando)
Cena III
(Entra Malvina)
Malvina: Ai que Belo dia pra maltratar Cinderela de Neve. Como Eu sou linda!
Está na hora de eu alimentar o meu doce e pequeno EGO! (rir) Espelho
Apareça!
Espelho: Sim Senhora!
Malvina: Senhora é a mãe! Eu sou Malvina, linda e perfeita! Bem, espelho,
espelho meu existe alguém mais rica do que eu?
Espelho: Não! È só você minha excelência!
Malvina: Espelho me diga. Existe alguém com os cabelos mais sedosos, com a
pele mais limpa e com o corpo mais cheiroso?
Espelho: Não! Não existe! Você é única excelentíssima!

Malvina: Agora é a melhor parte. Espelho, espelho meu... Não minta! Existe
alguém mais linda do que eu?
Espelho: Hum... Vejamos! È Claro que é você a mais linda minha nobre
Senhora.
Malvina: Eu já disse que senhora é a mãe. Mas eu agradeço a admiração. (rir)
Cinderela de neve: “Alecrim, alecrim, alecrim dourado...”
Malvina: Quem está cantando essa música horrível? Ora, senão é Cinderela
de Neve.
Cinderela: Algum problema Madrasta?
Malvina: È claro que há problema! Olha esse castelo como está! Todo
empoeirado! Limpe tudo! De cabo a rabo! (rir)
Cinderela: Mas senhora!
Malvina: Senhora é a Mãe! Limpe! (saindo) Agora vou descansar minha
beleza! (rir)
Cinderela: Bruxa!
Malvina: Do que você me chamou?
Cinderela: (envergonhada) Esdrúxula!
Malvina: Não sei o que significa, mas achei que combina comigo! (rir e sai)
Cinderela: Significa extravagante, exótica... Realmente combina com você!
(pega o material de limpeza e limpa ao som da canção CIRANDA DA
BAILARINA)
Cinderela: Nossa, mas não é que ficou limpo mesmo! (sai para pegar algo)
Malvina: (entra e põe lixo para ela limpar)
Cinderela: Nossa! Mas... Mas... aff! (limpa e sai)
Cena IV
(Malvina Caminha pela floresta, para pegar um pouco de sol e o príncipe passa
por ela e ela se apaixona.)
Malvina: Minha pele precisa pegar um pouco de sol! Nossa! (ela joga o lenço
no chão para ele pegar)
Príncipe: Senhora deixou cair esse lenço!

Malvina: Nossa! Onde eu estava com a cabeça? Ah e não precise me chamar
de senhora.
Príncipe: Apenas trato os mais velhos com educação.
Malvina: O quê? Tá me chamando de velha? Quero dizer, eu não sou velha.
Então, você não está interessado em casar com alguém?
Príncipe: Sim, mas somente se eu me apaixonar. No momento eu ainda não
me apaixonei.
Malvina: Nem por mim?
Príncipe: (rir) Você é velha demais pra mim. Além de velha é esquisita. (rir)
Parece até uma bruxa.
Malvina: Mas que insulto! Agora você vai ver! Piolho de macaco, cobra
venenosa, fedor de esgoto... Pum de urubu, leite de vaca, faça esse príncipe
virar um sapo caso ele não se case até amanhã a meia-noite! Mas, só deverá
casar-se se for por amor ou comigo. (rir e sai)
Príncipe: O que você fez? Ai que estranho. Como vou me apaixonar em dois
dias? Impossível! Ela é louca. (saindo)

Cena V
(No castelo)
Malvina: Ai que alívio. Será impossível ele casar com alguém e ainda estar
apaixonado. Ele terá que vir correndo pra mim. (rir) Hora de alimentar meu
Ego. Espelho, espelho meu existe alguém mais rica do que eu?
Espelho: Não!
Malvina: Espelho me diga. Existe alguém com os cabelos mais sedosos, com a
pele mais limpa e com o corpo mais cheiroso?
Espelho: È óbvio que não!
Malvina: Espelho, espelho meu... Não minta! Existe alguém mais linda do que
eu?
Espelho: Bem... Um momento. Infelizmente existe.
Malvina: O quê? E quem seria essa criatura?
Espelho: Sua enteada Cinderela de Neve, além de linda por fora é muito mais
bonita por dentro.

Malvina: Não pode ser, deve ser engano!
Espelho: Não há engano. Cinderela de neve é a mais linda de todas!
Malvina: E o que eu faço espelho?
Espelho: ora, dê um fim nela.
Malvina: Já sei, colocarei um fim nessa impostora. Mas, como?
Espelho: Chame o caçador e mande tirar seu coração e o peça para trazer
como prova.
Malvina: Tive uma idéia. Vou mandar tirar o coração dela e como prova ele
terá que trazer até mim o coração dela.
Espelho: Mas essa idéia foi minha.
Malvina: Quer virar caco?
Espelho: Mas que brilhante idéia senhora.
Malvina: Ernesto! Ernesto!
Ernesto: Sim senhora.
Malvina: Por que todo mundo tem mania de me chamar de senhora? Meu
nome é Malvina.
Ernesto: Sim Rainha!
Malvina: Olá Ernesto, meu caçador predileto. Quero que você leve Cinderela
de Neve para a floresta e tire seu coração e me traga como prova!
Ernesto: Mas senhora, quero dizer, Rainha! Eu não posso!
Malvina: Ora, por quê?
Ernesto: Por que ela é tão linda e prometi ao seu pai que cuidaria dela.
Malvina: Ou você faz o que mandei ou toco fogo na sua casa!
Ernesto: Mas por que isso rainha?
Malvina: Não te interessa! Então, fará o que te mandei ou não?
Ernesto: (triste) Sim Rainha! (saindo)
Malvina: Então vá! (rir) Serei a mais linda de novo! Eu nem gostava dela
mesmo!
Espelho: Como a senhora é má!

Malvina: Por isso sou a Madrasta e me chamo MALVINA! (rir)

CENA VI
Ernesto leva Cinderela de neve para o fim!
Ernesto: Vamos Cinderela de Neve!
Cinderela de Neve: Mas, para onde?
Ernesto: Eu não posso dizer!
Cinderela: Por quê?
Ernesto: Porque minha família corre perigo. Perdoe-me Cinderela de Neve.
Cinderela: Não estou te entendendo Ernesto. Nossa que belas flores!
Ernesto: Precisamos ir vamos!
Cinderela: (deixa cair o sapatinho) Para onde vamos?
Ernesto: (mostra seu facão) Me desculpe!
Cinderela: Não! Por favor, Ernesto!
Ernesto: (chora) Eu não posso fazer isso! Eu não posso! Fuja Cinderela de
Neve e cuidado com sua madrasta ela quer tirar seu coração!
Cinderela: Por quê?
Ernesto: Eu não sei! Vá! Fuja pra longe! Eu darei um jeito de enganá-la!
Cinderela: Mas para onde?
Ernesto: Eu não sei! Vá logo! Ande. Antes que eu mude de idéia! (Cinderela de
Neve foge).
Cena VII
(Enquanto isso no castelo...)
Malvina: Nesse momento Cinderela já nem deve viver mais! (rir)
Ernesto: (entra triste) Aqui está Rainha. O coração de Cinderela de Neve!
Malvina: Muito bem Ernesto. Tome algumas moedas de ouro e vá-se embora.
Ernesto: Eu não quero seu dinheiro! Vou indo, espero que vossa senhoria
passe bem depois de tal feito.

Malvina: Eu estou ótima! Estrupício não venha se lamentar. Vá embora! XÔ!
Ernesto: A Rainha ainda vai se arrepender de tudo isso! (sai)
Malvina: (rir) Ai coitadinho dele. Deu-me até dó! Apareça espelho! E me
responda a pergunta que não quer calar. Quem é a mais bela de todas?
Espelho: Hum... Nossa!
Malvina: O que foi? Fale logo!
Espelho: Cinderela de Neve ainda vive. O caçador enganou a vossa realeza!
Trouxe-te o coração de um carneiro.
Malvina: Maldição! E onde ela está?
Espelho: Neste momento ela está perdida. Mas, Aproxima-se da casa das
princesas!
Malvina: O que faço? O que eu faço?!
Espelho: Dê a ela uma maçã envenenada.
Malvina: Tive uma idéia! Vou dá a ela uma maçã envenenada.
Espelho: Mas esta idéia foi minha rainha!
Malvina: Cale-se! Está desafiando minha inteligência! (pega uma maçã) Ela vai
ver o que é bom para tosse! (rir e morde a maçã).
Príncipe: Olá! Acho que já conheço a Senhora!
Malvina: Ora senão é o príncipe que logo vai virar sapo!
Príncipe: Tudo bem... Estou procurando a dama que deixou cair esse
sapatinho na floresta e se eu encontrar a dona dela me casarei com a mesma.
Malvina: Mas é claro que esse sapatinho é meu!
Príncipe: Dei-me seu pé. Se couber, me caso com a senhora!(tenta por) Não
coube, a senhora é muito gorda!
Malvina: Mas tem que caber, afinal esse sapatinho é meu!
Príncipe: Se fosse seu, caberia! Vou indo! (sai)
Malvina: Você só tem até a meia-noite! (rir).

Cena VIII

(NA CASA DAS PRINCESAS...)
Cinderela: Nossa! Que bela casa! Tem alguém ai? Acho que não! Que
bagunça! Vou arrumá-la e quem sabe assim os donos me deixam ficar!
(arruma) Ai que fiquei cansada! Vou tirar uma soneca! (adormece)
Princesas: Eu vou... Eu vou... Para casa agora eu vou! Eu vou! (2X)
Alice: Aquela maquiadora vai ver só! Essa maquilagem ficou horrível!
Chapeuzinho: E a Manicure me deixou com unhas de bruxa!
Rapunzel: Meu cabelo ficou ridículo! Nem tenho mais Tranças! (cabelo de
negão)
Bela Adormecida: Olha minha pele... Ficou cheio de espinhas!
Maria: E os meus dentes ficaram todos podres!
Alice: Mas EU acho que alguém entrou aqui!
Chapeuzinho: E arrumou a nossa casa!
Rapunzel: Venham ver! (cinderela) Ela está dormindo!
Todas: Ahhh!
Cinderela: (acordando) Oh minha nossa! Desculpem-me! ME chamo
Cinderela de Neve! Minha madrasta quer me tirar o coração! E fugi para cá!
Por favor, me deixem ficar?
Bela: Hum... Não sei não! (reúnem-se)
Maria: Você pode ficar, mas com uma condição! Sempre arrumar nossa casa!
Cinderela: Por mim, tudo bem!
Alice: Então, nós vamos para o shopping e vê se cuida bem da casa viu!
(todas saem cantando)
Cinderela: Deixa eu limpar mais um pouco!
Malvina: (bate palma) Olá minha jovem, não quer comprar uma maçã para
ajudar essa pobre velha?
Cinderela: Perdoe-me, mas to sem dinheiro. Mas lhe desejo muita sorte em
sua venda.
Malvina: Ah, mas me parece que você tem um bom coração! Vou lhe dar esta
maçã!
Cinderela: Não obrigada!

Malvina: ACEITE! Quero dizer, pegue!
Cinderela: Tudo bem, já que a senhora insiste!
Malvina: Tá me chamando de velha? Eu só tenho 89 anos! Quero dizer, eu
ainda sou uma mocinha!
Cinderela: Perdoe-me, não quis ofendê-la!
Malvina: Vou indo! Cuide-te menina! (sai e rir)
Cinderela: Mas não é que me deu fome mesmo? (come e desmaia) Acho que
to passando mal!
(As princesas voltam cantarolando)
Alice: Esquecemos o dinheiro! Cinderela de Neve!
Maria: Ela adormeceu!
Bela: acorde dorminhoca. Quem devia dormir era eu, afinal sou A Bela
Adormecida!
Chapeuzinho: Eu acho que ela comeu essa maçã!
Rapunzel: Ela está amaldiçoada! O truque da maçã! Temos que cuidar dela!
Até que um dia um lindo príncipe apareça e a beije!
Príncipe: Olá senhoritas!
Todas: OHHH!
Príncipe: Estou procurando a dona deste lindo sapatinho, em que coubê-lo me
casarei esta noite no meu baile!(tenta por em todas). Mas quem é ela?
Alice: Cinderela De neve! Ela comeu uma maçã e adormeceu!
Príncipe: Será que esse sapatinho lhe pertence? (coloca) Ela é dona dos
sapatinhos! Se eu beijá-la será que ela acorda? (beija)
Chapeuzinho: Tente! Não custa nada tentar!
Todas: OHHHH!
Bela: Ela não despertou!
Príncipe: Bem, vou indo! Vocês estão convidadas para meu baile de
casamento. Se ela acordar, avise-a que estarei lhe esperando!(saindo)
Rapunzel: Que romântico! Se ela pelo menos tivesse uma fada madrinha!
Poderia cuidar mais dela não é verdade!Então vamos nos arrumar para o
Baile!(todas saem)

CENA IX
Malvina: (rir) Como eu sou perversa!
Espelho: Sem mim, a senhora não seria nada! Além de tudo não passa de
uma invejosa!
Malvina: O que você disse?
Espelho: Isso mesmo! A Senhora é uma invejosa! Só se tornou a mais linda
porque acabou com Cinderela de Neve e ainda por cima, rouba todas as
minhas idéias! Que bela Bruxa a senhora é!
Malvina: ME peça desculpa ou eu... Ou eu... O que eu faço?
Espelho: Sem mim, a senhora não sabe nem o que fazer.

Malvina: Vou te jogar um feitiço sua imprestável! Remela de menino! Remela
de menina! Meleca de piolho! Catarro de vaca louca! Faça esse espelho calar a
boca! (reflete o feitiço e ela fica presa no espelho) ME tire daqui espelho!
Espelho: O feitiço virou contra o feiticeiro! Quer que eu te conte um
segredo?Ontem quando vi uma estrela cadente passar desejei ser a Fada
madrinha de Cinderela de neve. Uma menina tão boa e educada, me fez
repensar nas minhas atitudes!
Malvina: Não faça isso comigo, sou sua mestra! (ela Poe um pano por cima do
espelho). Maldição!
Cena X
(Casa das Princesas)
Espelho: Acorde Cinderela de Neve!
Cinderela de Neve: O que houve? Quem é você?
Espelho: Sou sua fada madrinha!
Cinderela: Nossa! Eu tenho uma fada madrinha!
Espelho: Bem, você tem um baile para ir e um príncipe para se casar! Tem
alguém que espera por você! Pois se você não se casar com ele, ele se tornará
um sapo para sempre.
Cinderela: Mas eu nem o conheço...
Espelho: Conhece sim... É o mesmo príncipe que você avistou um dia.
Cinderela: Mas não posso ir... Olha como estou vestida!

ESPELHO: Isso não é problema, pois sou sua fada madrinha! Você vai com
um vestido lindo e um sapatinho de cristal! (ou ela veste-se no palco ou na
coxia).
Cena XI
(Todas as personagens estão no baile, música dançante. Todos dançam
menos o príncipe que está aflito. Mas, quando Cinderela de Neve chega, a
música troca. As personagens abrem caminho e fica frente a frente com o
príncipe, eles se olham e caminhas lentamente um para outro e se abraçam).
Príncipe: Cinderela de Neve, aceita casar-se comigo?
Cinderela: Só se for agora!
Todas: OHHHHH!

Coreografia no final! Música sugerida Thriller de MJ!

