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A presente Unidade Didática tem o objetivo de utilizar a 

contação de história para incentivar o gosto pela leitura. Essa 

com certeza é um instrumento que pode levar o indivíduo a 

mergulhar no mundo da imaginação bem como o entendimento 

do mundo real. Essa metodologia auxiliará o professor e tornará 

as aulas de Língua Portuguesa mais atrativas. 

Palavras-chave  
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO 

POSSIBILIDADE DE LETRAMENTO E 

EMANCIPAÇÃO DO EDUCANDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Caros professores 
 

 

Sou a professora Janete K. Rukhaber  e estou participando do  Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE, que tem o objetivo de  proporcionar aos 

professores da rede pública estadual  do estado do Paraná, subsídios teórico-

metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais e este é o objetivo 

deste trabalho. 

O atual caderno temático tem o objetivo de proporcionar aos professores e 

alunos a oportunidade de pensar em práticas de leituras na escola, as quais 

possibilitem o desenvolvimento unilateral dos alunos, exigindo de nós professores o 

compromisso social e político  que não se limita apenas em aplicar atividades 

vazias,mas estimular de forma contextualizada o ambiente escolar para a leitura e 

contação de histórias. 

Com o titulo: A Contação de História como Possibilidade de Letramento e 

emancipação do educando, foi organizado com muito carinho para você .Nele, 

estão reunidos textos dos mais variados gêneros para serem lidos por vocês 

diariamente para seus alunos. 

O objetivo é de apoiá-lo em seu trabalho  de leitura em sala de aula, 

mostrando que  é possível fazer que nossos alunos sintam o prazer  e os benefícios 

que a leitura traz para sua vida pessoal e escolar potencializando o processo de 

ensino e aprendizagem. 

As atividades deste caderno temático estão organizados como se fossem um 

plano de aula, com objetivos e a metodologia indicada para seguir. Os textos estão 

no final do caderno nos anexos. 

A leitura dramatizada dos textos feita pelo professor sugerida nas atividades 

contidas neste caderno, significa uma situação de aprendizagem permanente pois 

permite que o aluno amplie seu universo cultural percebendo o mundo que o cerca. 

Este fato tem uma importância singular porque permite aos alunos entrar no mundo 

da imaginação trazido pelas histórias e outros textos literários, vivendo com os 

personagens suas alegrias, seus encantamentos, seus medos e seus desafios como 

se fossem deles próprios.  



Pretende-se utilizar a contação de história para  incentivar o gosto pela leitura. Essa 

com certeza é um instrumento que pode levar o indivíduo a mergulhar no mundo da 

imaginação bem como o entendimento do mundo real. 

A Literatura Infantil é um campo a ser privilegiado pela Teoria Literária devido 

a rica contribuição que proporciona a qualquer indagação bem intencionada sobre a 

natureza do literário (ZILBERMAN, 2003, p. 12). 

Desta forma a literatura infantil pode ser interpretada de muitas maneiras, 

pode transportar a criança para um mundo de magia dando vida a seus sonhos, é 

pela beleza da leitura e histórias que cada um constrói sua imagem e auto- estima. 

Espero que este trabalho seja de contribuição para sua vida profissional e 

desejo a você professor (a) um Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º Momento          

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO AOS PROFESSORES E EQUIPE 

PEDAGÓGICA. 

 

Este momento deve ser na semana pedagógica para que o 

projeto possa alcançar o máximo de público escolar. 

 

 

INSTITUIÇÃO:  Escola Estadual Cristo Redentor - EF 

 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

 

PÚBLICO-ALVO: Equipe Pedagógica e professores. 

 

HORAS-AULAS: Uma hora/aula 

 

PROFESSORA MINISTRANTE: Janete K. Rukhaber 
 

TEMA: O papel do docente na organização e mediação da leitura. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Expor a estrutura do projeto para a equipe pedagógica  e professores no 

sentido de compreender a importância da  contação da história para aprendizagem 

do educando. 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

-Compreender a importância da literatura para a aprendizagem.. 

-Estimular os professores para práticas mais dinâmicas de contação de histórias. 

-Favorecer  a contação de histórias no cotidiano escolar. 

 

RECURSOS 

-slide sobre como contar uma boa história. 

-Questionários para os professore sobre o que é mais difícil para a prática de contar 

histórias. (Anexo 1) 

TEMPO PREVISTO: 01 hora/ aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º Momento          

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO AOS PAIS 

 

  

Esta apresentação deverá ser feita na primeira reunião de 

pais e mestres que houver na escola.  

 

 

INSTITUIÇÃO:  Escola Estadual Cristo Redentor - EF 

 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

 

PÚBLICO-ALVO: Pais e Alunos . 

 

HORAS-AULAS: Uma Hora. 

 

PROFESSORA MINISTRANTE: Janete K. Rukhaber 
 

TEMA: O papel dos pais e alunos na organização e mediação da leitura. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Expor a estrutura do projeto para os pais e alunos no sentido de levá-los a 

compreender a importância do programa PDE e as oportunidades de aprendizagem 

que a contação da história proporciona na vida escolar  e social de seus filhos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 



-Fazer com que os pais  e alunos compreendam a importância da leitura no 

processo de construção do conhecimento e desenvolvimento crítico e integração 

social no ensino-aprendizagem através da contação de história. 

-Despertar nos pais e nos alunos o hábito para a leitura e promover uma leitura 

critica e reflexiva das histórias. 

 

RECURSOS 

- slide sobre como contar uma boa história. 

- Em seguida o professor irá dramatizar a crônica de Rubem Braga “Mãe” 

 

TEMPO PREVISTO: 01 hora/ aula 

Professor para a dramatização da crônica, parecer mais 

real, você deverá se vestir como uma mulher que está na praia ( 

usar óculos escuros, short ,ou um vestido de praia , chinelo e um 

chapéu de praia) e pedir que o público chame seu filho para ela e 

todos repetem Joãozinhoooooo! 

 E para a dramatização da história de “João Jiló” , você 

deverá se vestir como um menino ( de boné, calção camiseta e 

usar um bodoque) e pedir que os alunos repitam o refrão quando 

passarinho for falar. 

 

 

 

 



3º Momento          

 

INICIANDO AS ATIVIDADES DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA. 

 

Este é o primeiro contato de seu trabalho com os alunos 

prepare bem a aula venha com bastante entusiasmo. 

 

Oficina 01 

Conhecendo o Gênero Fábula  

Você sabe o que é uma fábula? 

Fábula é uma narrativa em que os personagens são geralmente animais, 

forças da natureza ou objetos, que apresentam características humanas, tais 

como a fala, os costumes, etc. Estas histórias geralmente terminam com um 

ensinamento moral de caráter instrutivo.  

Algumas das fábulas mais conhecidas são: a cigarra e a formiga, a raposa e 

as uvas, a lebre a a tartaruga e o leão e o ratinho. 

No Brasil o mais conhecido fabulista é Monteiro Lobato, autor das fábulas "a coruja e 

a águia", "o cavalo e o burro", "o corvo e o pavão", entre outras. 

As fábulas são normalmente transmitidas por pais, professores, até políticos e 

homens públicos, e estão em livros, peças de teatro, filmes, e em várias outras 

formas de comunicação. 

 



 

Para dar início a nossa aula vamos fazer uma brincadeira: 

 

 

     

 

Primeiro será feito um círculo depois a professora apresentara uma caixinha 

surpresa com muitas palavras como ( nomes de bichos , nomes de pessoas , 

verbos) essa caixinha irá passar de mão em mão e quando a música parar, o aluno  

que tirar um bilhete com a palavra irá continuar a história que a professora irá iniciar 

agora: 

Era uma vez em uma grande floresta muito fechada e escura, lá moravam 

muitos animais... 

Agora vocês vão ouvir a história de um menino muito malvado chamado João 

Jiló, nas partes escritas em azul, vocês irão chamar ele cantando.  

 

Fiquem atentos a professora tem uma surpresa para vocês! 

 

 

 

 



Conto do   

 

Há muito tempo, numa fazenda não muito longe daqui, morava um menino 

chamado João Jiló. Ele era muito levado, malcriado e teimoso. Gostava de fazer 

maldades com os animais, um dia, ele acordou e disse sua mãe: 

-  Mãe, hoje eu acordei com uma vontade grande de caçar passarinho,eu vou 

sair e só volto quando conseguir pegar um bem bonito, gordinho e que dê para fazer 

um ensopado bem gostoso, viu? 

A mãe de João Jiló lhe pediu: 

- Mas, meu filho, eu já cansei de lhe falar que não se deve caçar passarinho! 

Olhe, a natureza é muito boa, mas, quando nós a maltratamos, ela nos castiga. 

Cuidado, João. Fique aqui. Deixe de ser teimoso! 

Mas João já estava resolvido. Pegou seu bodoque e saiu caladinho. Quando 

chegou a floresta, logo ele viu um passarinho estranho. Muito diferente mesmo. Um 

pouco maior que os outros passarinhos e todo colorido. João pensou alto: 

"Que sorte eu tenho!"  

E pegou uma pedra, colocou no bodoque, mirou bem o passarinho. Quando 

ele ia atirar, o passarinho cantou: 

- Não me mate não João Jiló! 

Eu vim pra cantar,João Jiló! 

Sou bichinho do mato, João Jiló! 

Para piar! 

Mas não adiantou, João Jiló atirou e acertou a cabecinha do passarinho, que 

caiu no chão com as perninhas pra cima. 

Então, ele pegou o passarinho, colocou dentro da sacolinha e foi para casa. 

Quando chegou em casa, foi direto para cozinha. Começou a depenar o passarinho, 

quando ele cantou: 



- Não me depene não, João Jiló! 

Eu vim para cantar, João Jiló! 

Sou bicho do mato, João Jiló! 

Para piar! 

E adiantou? Não. Aí que João Jiló tirou mesmo as peninhas do passarinho. 

Quando o passarinho ficou todo peladinho, João Jiló acendeu o fogo e já ia sapecá-

lo, mas ele começou a cantar: 

- Não me sapeque, João Jiló! 

Eu vim pra cantar, João Jiló! 

Sou bichinho do mato, João Jiló! 

Para piar! 

João Jiló nem ligou! Sapecou o passarinho no fogo. Depois, levou o 

coitadinho para a pia, pegou uma faca enorme para partir o passarinho, mas ele 

cantou: 

- Não me parta, João Jiló! 

Eu vim pra cantar, João Jiló! 

Sou bichinho do mato, João Jiló! 

Para piar!  

Ele partiu o passarinho assim mesmo e o lavou bem lavadinho. Quando ele ia 

temperar o bichinho, ele cantou: 

- Não me tempere não, João Jiló!  

Eu vim pra cantar, João Jiló! 

Sou bichinho do mato, João Jiló! 

Para piar! 

Depois, João Jiló, pegou uma panela, colocou óleo, pós para esquentar, mas, 

quando ia fritar o passarinho, ele cantou: 

- Não me frita não, João Jiló! 

Eu vim pra cantar, João Jiló! 

Sou bichinho do mato, João Jiló! 

Para piar! 

Ele fritou o passarinho. Pegou um prato, e, quando ia comê-lo, o passarinho 

cantou: 



 - Não me coma não, João Jiló! 

Eu vim pra cantar, João Jiló! 

Sou bichinho do mato, João Jiló! 

Para piar! 

Ele comeu o passarinho todinho de repente, a barriga de João Jiló começou a 

inchar... A inchar... E ele ouviu uma voz vinda lá de dentro: 

-  Eu quero sair daqui, João Jiló. 

E João Jiló respondeu: 

- Então, saia pelo nariz! 

E o passarinho: 

-  No nariz tem meleca. 

E João Jiló: 

-  Então, saia pelo ouvido. 

E o passarinho: 

- No ouvido tem muita cera. 

E João Jiló: 

- Então saia pela boca. 

E o passarinho: 

-  Na boca tem saliva. 

E a barriga de João Jiló foi inchando, foi inchando, foi inchando e... Bum! 

Explodiu! 

O passarinho saiu voando contente e cantando: 

-  Eu sobrevivi, João Jiló! 

Eu vim pra cantar, João Jiló! 

Sou bichinho do mato, João Jiló! 

Para piar! 

 

 Para encerrar esta aula vocês irão desenhar a história de João Jiló e pintar 

bem bonito. 

 Duração da Atividade 02 h/a 

 

Material Utilizado: Conto João Jiló, lápis preto, caderno, borracha e lápis de cor. 

 



  Oficina 02 – Comparação entre os contos 

 

 

 Para iniciar nossa aula e incentivá-lo a leitura, vocês serão divididos em cinco 

grupos, os quais receberão um conto cada um; 

 Primeiro vocês irão ler, interpretar oralmente  com o grupo 

 Em seguida cada grupo fará uma leitura dramatizada para os demais ou seja, 

vocês farão um teatro do conto de vocês. 

 Aquela que for considerada a melhor das dramatizações será apresentada 

para os demais alunos no dia da “Semana Cultural”. 

 Após a leitura, os grupos deverão contar sobre seu conto e a moral que ela 

traz, comentando-as. 

 Duração da atividade: 06 h/a 

 Material Utilizado: Contos  impressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oficina 03 - Mudando a moral dos contos   

 

 Novamente, vocês irão se dividir em grupos e  agora vocês tem que trocar  os 

grupos para que você conheça todos os seus colegas e outros contos.  

  Em seguida serão distribuídos para os alunos os mesmos contos que foram 

realizados a dramatização e você não deve ficar com o mesmo conto de 

antes.  

 Após a leitura o grupo deverá reescrever uma nova moral para este conto. 

 Em seguida a nova moral de cada grupo deverá ser apresentada para a 

turma. 

 Para a próxima aula cada grupo deverá trazer no mínimo dois contos  antigos 

de seus pais, avós ou tios, esses contos os pais chamam de causos de 

antigamente. 

 Duração da atividade: 04 h/a 

 Material Utilizado: Contos  impressos. 

 

 

 

 

 

 

 



Oficina 04 

Transformando histórias em contos  

 

 Nesta aula vocês irão organizar um círculo; em seguida começarão a 

contar os contos que trouxeram de casa. Após todos contarem suas 

histórias o professor e a turma devem escolher as cinco melhores 

histórias. 

 Depois serão formados cinco grupos e as histórias serão distribuídas 

aleatoriamente e cada grupo transformará esta história em um conto como 

se fosse de fadas com uma boa moral de história. 

 Após o término das composições os novos contos serão apresentados 

para a turma. 

 Em seguida eles serão passados a limpo e o grupo deverá fazer uma 

ilustração de seu conto, este material ficará guardado para apresentação 

da “Semana Cultural” e servirá de fundo para  a apresentação da melhor 

dramatização trabalhada no início desses trabalhos. 

 Duração da atividade: 08 h/a 

 Material Utilizado: Contos dos alunos, lápis preto, borracha, papel sulfite, 

lápis de cores e cartolinas. 

 

 

 



                                    Oficina 05  

 Trabalhando novos contos  

 

 Será apresentada para a turma desenhos para que formem um novo Conto. 

 Os alunos deverão usar sua imaginação, no conto vocês deverão dar nomes 

para os personagens, situar o lugar descrevendo com o máximo de detalhes 

para que a história chame a atenção do leitor. 

 Depois da produção do conto e a correção do professor, você montará os 

desenhos em uma folha sulfite conforme as partes do texto. 

 Os desenhos devem ser bem coloridos para chamar atenção. 

 Duração da atividade: 04 h/a 

 Material Utilizado: Conto Impresso, lápis preto, caderno e borracha e lápis de 

cor. 

 

 

 

 

 

 



Oficina 06 – Trabalhando o Conto através do “Filme Shrek 2”  

 

 Em um primeiro momento será feito um debate sobre o que conhecem do filme 

com perguntas e respostas feitas pelo  professor;  

 Em seguida, o professor passará o filme inteiro para que vocês assistam e o 

professor trará uma surpresinha para vocês. 

 Em seguida será discutido sobre o filme e os contos de fadas que aparecem 

nele, abordando os pontos mais importantes; 

Duração da atividade: 08 h/a 

 

Material Utilizado: Filme, lápis, borracha, caderno dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Oficina 07  

                          Exposição dos Contos                      

 

 Esta é a última etapa do projeto, nesta aula o professor juntamente com 

os alunos, juntarão todos os contos e formarão o mural de contos do 6 

ano.  

 Este mural será apresentado nas últimas semanas de aula ao sinal de 

cada aula  serão lidos contos para que os alunos possam conhecer a 

criatividade dos mesmos. 

 Será feito um cronograma como os horários das visitas e a vez de cada 

aluno ler 

 Duração da atividade: 04 h/a 

 Material Utilizado: Os novos contos elaborados , mural. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 

1-O que é mais difícil para contar uma boa história? 

 

 

2-A sua escola possibilita a prática de contação de histórias? Como? 

 

 

3-Os alunos  da sua escola gostam de histórias? 

 

 

4- Como você acha que devem ser as características de um bom contador de 

Histórias? 

 

 

5-Aponte 5 elementos positivos de se utilizar a história como prática de sala de 

aula? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mãe 

(Crônica dedicada ao Dia das Mães, 

embora com o final inadequado, ainda que autêntico.) 

Rubem Braga 

 

O menino e seu amiguinho brincavam nas primeiras espumas; o pai fumava um 

cigarro na praia, batendo papo com um amigo. E o mundo era inocente, na manhã 

de sol. 

 

Foi então que chegou a Mãe (esta crônica é modesta contribuição ao Dia das Mães), 

muito elegante em seu short, e mais ainda em seu maiô. Trouxe óculos escuros, 

uma esteirinha para se esticar, óleo para a pele, revista para ler, pente para se 

pentear — e trouxe seu coração de Mãe que imediatamente se pôs aflito achando 

que o menino estava muito longe e o mar estava muito forte. 

 

Depois de fingir três vezes não ouvir seu nome gritado pelo pai, o garoto saiu do mar 

resmungando, mas logo voltou a se interessar pela alegria da vida, batendo bola 

com o amigo. Então a Mãe começou a folhear a revista mundana — "que vestido 

horroroso o da Marieta neste coquetel" — "que presente de casamento vamos dar à 

Lúcia? tem de ser uma coisa boa" — e outros pequenos assuntos sociais foram 

aflorados numa conversa preguiçosa. Mas de repente: 

 

— Cadê Joãozinho?  

 

O outro menino, interpelado, informou que Joãozinho tinha ido em casa apanhar 

uma bola maior. 

 

— Meu Deus, esse menino atravessando a rua sozinho! Vai lá, João, para 



atravessar com ele, pelo menos na volta!  

 

O pai (fica em minúscula; o Dia é da Mãe) achou que não era preciso: 

 

— O menino tem OITO anos, Maria! 

 

— OITO anos, não, oito anos, uma criança. Se todo dia morre gente grande 

atropelada, que dirá um menino distraído como esse! 

E erguendo-se olhava os carros que passavam, todos guiados por assassinos 

(em potencial) de seu filhinho. 

 

— Bem, eu vou lá só para você não ficar assustada. 

Talvez a sombra do medo tivesse ganho também o coração do pai; mas 

quando ele se levantou e calçou a alpercata para atravessar os vinte metros de areia 

fofa e escaldante que o separavam da calçada, o garoto apareceu correndo 

alegremente com uma bola vermelha na mão, e a paz voltou a reinar sobre a face da 

praia. 

Agora o amigo do casal estava contando pequenos escândalos de uma festa 

a que fora na véspera, e o casal ouvia, muito interessado — "mas a Niquinha com o 

coronel? não é possível!" — quando a Mãe se ergueu de repente: 

 

— E o Joãozinho? 

Os três olharam em todas as direções, sem resultado. O marido, muito calmo 

— "deve estar por aí", a Mãe gradativamente nervosa — "mas por aí, onde?" — o 

amigo otimista, mas levemente apreensivo. Havia cinco ou seis meninos dentro da 

água, nenhum era o Joãozinho. Na areia havia outros. Um deles, de costas, cavava 

um buraco com as mãos, longe. 

 

— Joãozinho! 

O pai levantou-se, foi lá, não era. Mas conseguiu encontrar o amigo do filho e 

perguntou por ele. 

 

— Não sei, eu estava catando conchas, ele estava catando comigo, depois ele 

sumiu. 



A Mãe, que viera correndo, interpelou novamente o amigo do filho. "Mas 

sumiu como? para onde? entrou na água? não sabe? mas que menino pateta!" O 

garoto, com cara de bobo, e assustado com o interrogatório, se afastava, mas a Mãe 

foi segurá-lo pelo braço: "Mas diga, menino, ele entrou no mar? como é que você 

não viu, você não estava com ele? hein? ele entrou no mar?". 

— Acho que entrou... ou então foi-se embora. 

De pé, lábios trêmulos, a Mãe olhava para um lado e outro, apertando bem os 

olhos míopes para examinar todas as crianças em volta. Todos os meninos de oito 

anos se parecem na praia, com seus corpinhos queimados e suas cabecinhas 

castanhas. E como ela queria que cada um fosse seu filho, durante um segundo 

cada um daqueles meninos era o seu filho, exatamente ele, enfim — mas um gesto, 

um pequeno movimento de cabeça, e deixava de ser. Correu para um lado e outro. 

De súbito ficou parada olhando o mar, olhando com tanto ódio e medo (lembrava-se 

muito bem da história acontecida dois a três anos antes, um menino estava na praia 

com os pais, eles se distraíram um instante, o menino estava brincando no rasinho, 

o mar o levou, o corpinho só apareceu cinco dias depois, aqui nesta pr aia mesmo!) 

— deu um grito para as ondas e espumas — "Joãozinho!". 

Banhistas distraídos foram interrogados — se viram algum menino entrando no mar 

— o pai e o amigo partiram para um lado e outro da praia, a Mãe ficou ali, trêmula, 

nada mais existia para ela, sua casa e família, o marido, os bailes, os Nunes, tudo 

era ridículo e odioso, toda essa gente estúpida na praia que não sabia de seu filho, 

todos eram culpados — "Joãozinho !" — ela mesma não tinha mais nome nem era 

mulher, era um bicho ferido, trêmulo, mas terrível, traído no mais essencial de seu 

ser, cheia de pânico e de ódio, capaz de tudo — "Joãozinho !" — ele apareceu bem 

perto, trazendo na mão um sorvete que fora comprar. Quase jogou longe o sorvete 

do menino com um tapa, mandou que ele ficasse sentado ali, se saísse um passo 

iria ver, ia apanhar muito, menino desgraçado! 

O pai e o amigo voltaram a sentar, o menino riscava a areia com o dedo 

grande do pé, e quando sentiu que a tempestade estava passando fez o comentário 

em voz baixa, a cabeça curva, mas os olhos erguidos na direção dos pais: 

— Mãe é chaaata... 

 



 

 

 

Chapeuzinho Amarelo                                 

 

“Era a Chapeuzinho Amarelo. 

Amarelada de medo. 

Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. 

Já não ria. 

Em festa, não aparecia. 

Não subia escada, nem descia. 

Não estava resfriada, mas tossia. 

Ouvia conto de fada, e estremecia. 

Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. 

Tinha medo de trovão. 

Minhoca, pra ela, era cobra. 

E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. 

Não ia pra fora pra não se sujar. 

Não tomava sopa pra não ensopar. 

Não tomava banho pra não descolar. 

Não falava nada pra não engasgar. 

Não ficava em pé com medo de cair. 

Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. 

Era a Chapeuzinho Amarelo… 

E de todos os medos que tinha 

O medo mais que medonho era o medo do tal do LOBO. 

Um LOBO que nunca se via, 



que morava lá pra longe, 

do outro lado da montanha, 

num buraco da Alemanha, 

cheio de teia de aranha, 

numa terra tão estranha, 

que vai ver que o tal do LOBO 

nem existia. 

Mesmo assim a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo do medo 

de um dia encontrar um LOBO. 

Um LOBO que não existia. 

E Chapeuzinho amarelo, 

de tanto pensar no LOBO, 

de tanto sonhar com LOBO, 

de tanto esperar o LOBO, 

um dia topou com ele 

que era assim: 

carão de LOBO, 

olhão de LOBO, 

jeitão de LOBO, 

e principalmente um bocão 

tão grande que era capaz de comer duas avós, 

um caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz… 

E um chapéu de sobremesa. 

Mas o engraçado é que, 

assim que encontrou o LOBO, 

a Chapeuzinho Amarelo 

foi perdendo aquele medo: 

o medo do medo do medo do medo que tinha do LOBO. 

Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. 

Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. 

O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando pra cara dele, 

só que sem o medo dele. 

Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco-azedo, 



porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. 

É feito um lobo sem pÊlo. 

Um lobo pelado. 

O lobo ficou chateado. 

Ele gritou: sou um LOBO! 

Mas a Chapeuzinho, nada. 

E ele gritou: EU SOU UM LOBO!!! 

E a Chapeuzinho deu risada. 

E ele berrou: EU SOU UM LOBO!!!!!!!!!! 

Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. 

Ele então gritou bem forte aquele seu nome de LOBO umas vinte e cinco vezes, 

Que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando: 

LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO 

Aí, Chapeuzinho encheu e disse: 

“Pára assim! Agora! Já! Do jeito que você tá!” 

E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um LO-BO. 

Era um BO-LO. 

Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzim. 

Com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirim. 

Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. 

Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. 

Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. 

Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, 

Trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha, 

Com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, 

Com a sobrinha da madrinha 

E o neto do sapateiro. 

Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira. 

E transforma em companheiro cada medo que ela tinha: 

O raio virou orrái; 

barata é tabará; 

a bruxa virou xabru; 

e o dia bo é bodiá. 



( Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o Gãodra, a Jacoru, o Barão-

tu, o Pão Bichô pa… 

E todos os tronsmons.) 

 

                                                                                                  Autor: Chico Buarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPEUZINHO VERMELHO                                    

 

 

Era uma vez, numa pequena cidade às margens da floresta, uma menina de 

olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. 

Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma 

curta capa com capuz; ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos 

louros e os olhos negros da menina. 

Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, 

senão aquela e, com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de 

“Chapeuzinho Vermelho”. 

Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho não tinha outros parentes, a não ser 

uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa 

casinha, no interior da mata. 

De vez em quando ia lá visitá-la com sua mãe, e sempre levavam alguns 

mantimentos. 

Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava 

muito mas, quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha 

mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha.  

Então, chamou a filha: 

— Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas broinhas para a vovó, ela gostará 

muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e, com certeza, não tem 

vontade de cozinhar. 

— Vou agora mesmo, mamãe. 

— Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem 

desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta! 



— Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em 

um cesto e colocou também um pote de geléia e um tablete de manteiga. A vovó 

gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geléia.  

Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. 

No meio das árvores somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o 

ruído dos machados dos lenhadores. 

A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe na frente um 

lobo enorme, de pêlo escuro e olhos brilhantes. 

Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e 

saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só. Mas não teve coragem, 

temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, 

decidiu usar de astúcia. 

— Bom dia, linda menina — disse com voz doce. 

— Bom dia — respondeu Chapeuzinho Vermelho.  

— Qual é seu nome? 

— Chapeuzinho Vermelho 

. — Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, 

onde está indo assim tão só? 

— Vou visitar minha avó, que não está muito bem de saúde. 

— Muito bem! E onde mora sua avó? 

— Mais além, no interior da mata. 

— Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. 

— Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho 

de açúcar. 

O lobo teve uma idéia e propôs: 

— Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta, 

para ver quem chega primeiro. Eu irei por aquele atalho lá abaixo, e você poderá 

seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 

— Um, dois, três, e já! — gritou o lobo. 

Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o 

trajeto mais breve, e não demorou muito para alcançar a casinha da vovó.  

Bateu à porta o mais delicadamente possível, com suas enormes patas.  

— Quem é? — perguntou a avó. 



O lobo fez uma vozinha doce, doce, para responder:  

— Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa, um vidro de geléia e 

manteiga fresca. 

A boa velhinha, que ainda estava deitada, respondeu: 

— Puxe a tranca, e a porta se abrirá. 

O lobo entrou, chegou ao meio do quarto com um só pulo e devorou a pobre 

vovozinha, antes que ela pudesse gritar. 

Em seguida, fechou a porta. Enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera 

de Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido 

do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Ia andando devagar pelo atalho, 

parando aqui e acolá: ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora 

ficava observando o vôo de uma borboleta, ou ainda um ágil esquilo. Parou um 

pouco para colher um maço de flores do campo, encantou-se a observar uma 

procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. 

Finalmente, chegou à casa da vovó e bateu de leve na porta.  

— Quem está aí? — perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz.  

Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que 

fosse porque a vovó ainda estava gripada. 

— É Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote 

de geléia e manteiga bem fresquinha! 

Mas aí o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder: 

— Puxe o trinco, e a porta se abrirá. 

— Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. 

O lobo estava escondido, embaixo das cobertas, só deixando aparecer a 

touca que a vovó usava para dormir. 

Coloque as broinhas, a geléia e a manteiga no armário, minha querida 

netinha, e venha aqui até a minha cama. Tenho muito frio, e você me ajudará a me 

aquecer um pouquinho. 

Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas. Mas estranhou 

o aspecto da avó. Antes de tudo, estava muito peluda! Seria efeito da doença? E foi 

reparando:   

— Oh, vovozinha, que braços longos você tem! 

— São para abraçá-la melhor, minha querida menina! 



— Oh, vovozinha, que olhos grandes você tem! 

— São para enxergar também no escuro, minha menina!  

— Oh, vovozinha, que orelhas compridas você tem! 

— São para ouvir tudo, queridinha! 

— Oh, vovozinha, que boca enorme você tem! 

— É para engolir você melhor!!!  

Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a 

pobre Chapeuzinho Vermelho.  

— Agora estou realmente satisfeito — resmungou o lobo. Estou até com vontade de 

tirar uma soneca, antes de retomar meu caminho. 

Voltou a se enfiar embaixo das cobertas, bem quentinho. Fechou os olhos e, depois 

de alguns minutos, já roncava. E como roncava! Uma britadeira teria feito menos 

barulho. 

Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó, 

ouviu o barulho e pensou: “Olha só como a velhinha ronca! Estará passando mal!? 

Vou dar uma espiada.” 

Abriu a porta, chegou perto da cama e… quem ele viu? 

O lobo, que dormia como uma pedra, com uma enorme barriga parecendo um 

grande balão! 

O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo, 

que já matara muitas ovelhas e cabritinhos. 

— Afinal você está aqui, velho malandro! Sua carreira terminou. Já vai ver!  

Enfiou os cartuchos na espingarda e estava pronto para31 atirar, mas então 

lhe pareceu que a barriga do lobo estava se mexendo e pensou: “Aposto que este 

danado comeu a vovó, sem nem ter o trabalho de mastigá-la! Se foi isso, talvez eu 

ainda possa ajudar!”. 

Guardou a espingarda, pegou a tesoura e, bem devagar, bem de leve, 

começou a cortar a barriga do lobo ainda adormecido. 

Na primeira tesourada, apareceu um pedaço de pano vermelho, na segunda, 

uma cabecinha loura, na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou fora.  

— Obrigada, senhor caçador, agradeço muito por ter me libertado. Estava tão 

apertado lá dentro, e tão escuro… Faça outro pequeno corte, por favor, assim 

poderá libertar minha avó, que o lobo comeu antes de mim. 



O caçador recomeçou seu trabalho com a tesoura, e da barriga do lobo saiu 

também a vovó, um pouco estonteada, meio sufocada, mas viva.  

— E agora? — perguntou o caçador. — Temos de castigar esse bicho como ele 

merece! 

Chapeuzinho Vermelho foi correndo até a beira do córrego e apanhou uma 

grande quantidade de pedras redondas e lisas. Entregou-as ao caçador que 

arrumou tudo bem direitinho, dentro da barriga do lobo, antes de costurar os cortes 

que havia feito. 

Em seguida, os três saíram da casa, se esconderam entre as árvores e 

aguardaram.  

Mais tarde, o lobo acordou com um peso estranho no estômago. Teria sido 

indigesta a vovó? Pulou da cama e foi beber água no córrego, mas as pedras 

pesavam tanto que, quando se abaixou, ele caiu na água e ficou preso no fundo do 

córrego. 

O caçador foi embora contente e a vovó comeu com gosto as broinhas. 

Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer os conselhos da 

mamãe: “Não pare para conversar com ninguém, e vá em frente pelo seu — 

caminho”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Galinha Ruiva                           

 

Era uma vez uma galinha ruiva, que morava com seus pintinhos numa fazenda.  

Um dia ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um 

bom alimento.  

A galinha ruiva teve a idéia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar!  

Era muito trabalho: ela precisava de bastante milho para o bolo.  

Quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé?  

Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho?  

Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o bolo?  

Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos:  

- Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? - Eu é que 

não, disse o gato. Estou com muito sono.  

- Eu é que não, disse o cachorro. Estou muito ocupado.  

- Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar.  

- Eu é que não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora.  

Todo mundo disse não.  

Então, a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha: colheu as espigas, debulhou o 

milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno.  

Quando o bolo ficou pronto ...  

Aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos se chegarem. Todos ficaram 

com água na boca.  

Então a galinha ruiva disse:  

- Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho, para fazer o bolo?  

Todos ficaram bem quietinhos. ( Ninguém tinha ajudado.)  

- Então quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos, apenas. 

Vocês podem continuar a descansar olhando.  

E assim foi: a galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa, e nenhum dos 

preguiçosos foi convidado.  



 

Cachinhos Dourados e os Três Ursos     

 

Era uma vez, uma família de ursinhos; o Pai Urso, a Mãe Urso e o  pequeno 

Urso. Os três moravam numa bela casinha, bem no meio da floresta.  

O Papai Urso, o maior dos três, era também o mais forte, muito corajoso e tinha uma 

voz bem grossa. A Mamãe Urso era um pouco menor, era gentil e delicada e tinha 

uma voz meiga. O Pequeno Urso era o menorzinho, muito curioso e sua voz era 

fininha. 

Certa manhã, ao se levantarem, Mamãe Urso fez um delicioso mingau, como 

era de costume. Porém, o mingau estava muito quente.  

Sendo assim, mamãe Urso propôs que fossem dar uma voltinha junta pela floresta, 

enquanto o mingau esfriava. 

E assim fizeram. Mamãe Urso deixou o mingau em suas tigelinhas, esfriando 

em cima da mesa e os três ursos saíram pela floresta. 

Enquanto eles estavam fora, apareceu por ali uma menina de cabelos loiros 

cacheados, era conhecida como Cachinhos Dourados. Ela morava do outro lado da 

floresta, num vilarejo, e tinha o mau hábito de sair de casa sem avisar seus pais. 

Quando se aproximou da casinha dos ursos, já muito cansada de tanto andar, 

resolveu bater na porta. 

Bateu, bateu, mas ninguém respondeu. 

Assim, ao perceber que a porta estava apenas encostada, resolveu entrar.  

Ao entrar, se deparou com uma mesa forrada com uma bela toalha xadrez e em 

cima da mesa havia três tigelinhas de mingau. 

Como estava com muita fome, e não viu ninguém na casa, resolveu provar a 

iguaria. 

Provou, então, o mingau da tigela maior, mas achou-o muito quente. 

Provou o da tigela do meio e achou-o muito frio. 



Provou o mingau da tigelinha menor e achou-o delicioso, não resistiu e 

comeu-o todo. 

Após comer o mingau, Cachinhos Dourados foi em direção à sala. Lá 

encontrou três cadeiras, como estava muito cansada, resolveu sentar-se.  

Achou a primeira cadeira muito grande e levantou-se a seguir.  

Sentou-se, então, na cadeira do meio, mas achou-a desconfortável e ainda grande 

demais. 

Sentou-se na cadeirinha menor e achou-a muito confortável e num bom 

tamanho. Porém, sentou-se tão desajeitadamente que a quebrou.  

Ainda cansada, Cachinhos Dourados resolveu subir às escadas. 

Encontrou um quarto com três caminhas, uma grande, uma média e uma 

pequena. 

Tentou deitar-se na cama maior, mas achou-a muito dura. Deitou-se na do 

meio e achou-a macia demais. Deitou-se na menor e achou-a muito boa. Estava tão 

cansada que não resistiu e acabou pegando no sono.  

Enquanto ela dormia, os ursinhos voltaram do passeio. Foram logo à cozinha para 

tomar o mingau, que era o café da manhã. Estranharam a porta aberta, e logo 

perceberam que alguém havia estado ali. 

__Alguém mexeu no meu mingau! - rosnou o Papai Urso.  

__Alguém comeu do meu mingau! – disse brava a Mamãe Urso.  

__ Alguém comeu todo o meu mingau! –gritou o Pequeno Urso.  

Os três ursos se dirigiram para a sala. Papai Urso olhou para sua cadeira e 

exclamou: 

__ Alguém sentou na minha cadeira! 

Mamãe Urso, com sua voz, já não tão meiga, reclamou: 

__ Alguém também sentou na minha cadeira!  

O Pequeno Urso, chorando, queixou-se: 

__ Alguém quebrou a minha cadeirinha! 

Os três subiram as escadas, e foram em direção ao quarto. 

Papai Urso olhou para sua cama e perguntou:  

__ Quem deitou na minha cama? 

Mamãe Urso olhou para sua cama e disse:  

__Alguém esteve deitado na minha cama e deixou-a bagunçada! 



O Pequeno Urso, muito bravo, gritou: 

__Alguém está deitado na minha caminha! 

Cachinhos Dourados acordou com o grito de Pequeno Urso. 

Ficou muito assustada ao ver os três ursos bravos olhando para ela.  

Seu susto foi tão grande que em um só pulo saiu da cama e já estava descendo as 

escadas. Mal deu tempo para que os ursos piscassem os olhos. Num segundo pulo, 

Cachinhos Dourados pulou a janela e saiu correndo pela floresta, rápida como o 

pensamento. 

Depois desse enorme susto a menina aprendeu a lição, nunca mais fugiu de 

casa, muito menos entrou em casa de ninguém sem ser convidada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapunzel                 

 

Era uma vez um casal que há muito tempo desejava inutilmente ter um filho. 

Os anos se passavam, e seu sonho não se realizava. Afinal, um belo dia, a mulher 

percebeu que Deus ouvira suas preces. Ela ia ter uma criança! 

Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver, no 

quintal vizinho, um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas 

hortaliças. Mas em torno de tudo se erguia um muro altíssimo, que ninguém se 

atrevia a escalar. Afinal, era a propriedade de uma feiticeira muito temida e 

poderosa. 

Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro 

cheio dos mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão 

verdes e fresquinhas que abriram seu apetite. E ela sentiu um enorme desejo de 

provar os rabanetes. 

A cada dia seu desejo aumentava mais. Mas ela sabia que não havia jeito de 

conseguir o que queria e por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto 

doentio, até que um dia o marido se assustou e perguntou: 

— O que está acontecendo contigo, querida? 

— Ah! — respondeu ela. — Se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, 

vou morrer logo, logo!  

O marido, que a amava muito, pensou: “Não posso deixar minha mulher 

morrer… Tenho que conseguir esses rabanetes, custe o que custar!”  

Ao anoitecer, ele encostou uma escada no muro, pulou para o quintal vizinho, 

arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mais 

que depressa, ela preparou uma salada que comeu imediatamente, deliciada. Ela 

achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte seu desejo de 

comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu-lhe que 

iria buscar mais um pouco. 

Quando a noite chegou, pulou novamente o muro mas, mal pisou no chão do 

outro lado, levou um tremendo susto: de pé, diante dele, estava a feiticeira. 



— Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão, para roubar meus 

rabanetes? — perguntou ela com os olhos chispando de raiva. — Vai ver só o que te 

espera! 

— Oh! Tenha piedade! — implorou o homem. — Só fiz isso porque fui 

obrigado! Minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade 

de comê-los, mas tanta vontade, que na certa morrerá se eu não levar alguns!  

A feiticeira se acalmou e disse: 

— Se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com 

uma condição: irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se 

fosse sua própria mãe, e nada lhe faltará. 

O homem estava tão apavorado, que concordou. Pouco tempo depois, o bebê 

nasceu. Era uma menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante, deu à criança o 

nome de Rapunzel e levou-a embora. 

Rapunzel cresceu e se tomou a mais linda criança sob o sol. Quando fez doze 

anos, a feiticeira trancou-a no alto de uma torre, no meio da floresta.  

A torre não possuía nem escada, nem porta: apenas uma janelinha, no lugar mais 

alto. Quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: 

— Rapunzel, Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças! 

Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro. 

Quando ouvia o chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-

as para fora. As tranças caíam vinte metros abaixo, e por elas a feiticeira subia. 

Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou 

perto da torre. Ouviu um canto tão bonito que parou, encantado. 

Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua doce voz. 

Imediatamente o príncipe quis subir, procurou uma porta por toda parte, mas não 

encontrou. Inconformado, voltou para casa. Mas o maravilhoso canto tocara seu 

coração de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias, querendo 

ouvi-lo outra vez. 

Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e 

viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar: “Rapunzel, Rapunzel! Joga abaixo tuas 

tranças!”. E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças.  

“É essa a escada pela qual se sobe?”, pensou o príncipe. “Pois eu vou tentar a 

sorte…”. 



No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e, bem embaixo da 

janelinha, gritou: 

— Rapunzel, Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças!  

As tranças caíram pela janela abaixo, e ele subiu.  

Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem.  

Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura e contou como seu coração ficara 

transtornado desde que a ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto 

não a conhecesse. 

Rapunzel foi se acalmando, e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava 

como marido, reparou que ele era jovem e belo, e pensou: “Ele é mil vezes preferível 

à velha senhora…”. E, pondo a mão dela sobre a dele, respondeu:  

— Sim! Eu quero ir com você! Mas não sei como descer… Sempre que vier me ver, 

traga uma meada de seda. Com ela vou trançar uma escada e, quando ficar pronta, 

eu desço, e você me leva no seu cavalo.  

Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite, porque a velha costumava vir 

durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava até que um dia Rapunzel, 

sem querer, perguntou a ela: 

— Diga-me, senhora, como é que lhe custa tanto subir, enquanto o jovem 

filho do rei chega aqui num instantinho? 

— Ah, menina ruim! — gritou a feiticeira. — Pensei que tinha isolado você do 

mundo, e você me engana! 

Na sua fúria, agarrou Rapunzel pelo cabelos e esbofeteou-a. Depois, com a 

outra mão, pegou uma tesoura e tec, tec! cortou as belas tranças, largando-as no 

chão. 

Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e 

abandonou-a ali, para que sofresse e passasse todo tipo de privação.  

Na tarde do mesmo dia em que Rapunzel foi expulsa, a feiticeira prendeu as longas 

tranças num gancho da janela e ficou esperando. Quando o príncipe veio e chamou: 

“Rapunzel! Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças!”, ela deixou as tranças caírem para 

fora e ficou esperando. 

Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a 

terrível feiticeira. Com um olhar chamejante de ódio, ela gritou zombeteira:  

— Ah, ah! Você veio buscar sua amada? Pois a linda avezinha não está mais no 

ninho, nem canta mais! O gato apanhou-a, levou-a, e agora vai arranhar os seus  



olhos! Nunca mais você verá Rapunzel! Ela está perdida para você!  

Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si e, em seu desespero, se atirou pela janela. 

O jovem não morreu, mas caiu sobre espinhos que furaram seus olhos e ele ficou 

cego. 

Desesperado, ficou perambulando pela floresta, alimentando-se apenas de 

frutos e raízes, sem fazer outra coisa que se lamentar e chorar a perda da amada.  

Passaram-se os anos. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto no qual 

Rapunzel vivia, na maior tristeza, com seus filhos gêmeos, um menino e uma 

menina, que haviam nascido ali. 

Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção de 

Rapunzel. Assim que chegou perto, ela logo o reconheceu e se atirou em seus 

braços, a chorar. 

Duas das lágrimas da moça caíram nos olhos dele e, no mesmo instante, o 

príncipe recuperou a visão e ficou enxergando tão bem quanto antes.  

Então, levou Rapunzel e as crianças para seu reino, onde foram recebidos 

com grande alegria. Ali viveram felizes e contentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História em quadrinhos para montar os contos. 



    

 
 


