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OS GNOMOS E O SAPATEIRO 
 

       Era uma vez um sapateiro tão pobre, tão pobre, que só lhe restava couro para 
um único par de sapatos. Certa noite, quando ia começar a fazê-lo, sentiu-se 
cansado. Apenas recortou uma tira de couro e deixou para terminar o serviço no dia 
seguinte. 
        De manhã, quando voltou para a mesa de sua oficina, encontrou o par de 
sapatos prontinho. Apanhou cada um dos sapatos e examinou-os, tentando 
descobrir quem os havia confeccionado, mas não conseguiu: era um verdadeiro 
mistério. Intrigava-o ainda mais o fato de que aquele par de sapatos era o mais 
perfeito que ele já tinha visto. 
         O sapateiro ainda estava parado, pensando, com o par de sapatos na mão, 
quando um freguês entrou em sua oficina. O homem apaixonou-se pelos sapatos e 
fez questão de comprá-los imediatamente. Peter, o sapateiro, não desejava vende-
los; queria primeiro descobrir como haviam aparecido em sua mesa. Mas o freguês 
lhe ofereceu tanto dinheiro pelos sapatos que ele terminou concordando em vendê-
los. 
        Peter usou o dinheiro para comprar mais couro. À noite, cortou o material e foi 
se deitar. 
         No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa: os sapatos apareceram prontos e 
em seguida veio um freguês que os comprou por um preço altíssimo. 
    E, assim, os dias se passavam e o sapateiro se tornava cada vez mais rico. Até 
que Heidi, sua mulher, sugeriu: 
─ Precisamos descobrir o que está acontecendo! Em vez de ir dormir, vamos nos 
esconder atrás da porta e espiar. 
À meia-noite em ponto surgiram dois graciosos gnomos, completamente nus. 
Sentaram-se na mesa de Peter com tanta rapidez que ele e sua mulher não 
conseguiam enxergar os movimentos de suas mãos. 
Heidi ficou encantada com os gnomos: 
─ Eles nos ajudaram, agora estamos ricos! ─ disse. ─ Mas os dois homenzinhos 
estão com frio! Isso não é justo! Vou costurar roupinhas lindas para eles. 
E assim o fizeram. Naquela noite colocaram as roupinhas ao lado do couro, e se 
esconderam. Os homenzinhos adoraram o presente. 
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Desse dia em diante, os dois gnomos nunca mais voltaram, mas mesmo assim 
Peter, Heidi e os filhos viveram felizes para sempre. 
contos de Grimm: Jacob e Wilhelm Grimm. 
 
 
Atividades 
   
1) Depois da leitura responda qual é o assunto do texto. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2) No texto aparecem fatos que fogem a realidade e nos levam ao mundo do 
fantástico. Que elementos são esses? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3) O gênero conto se caracteriza por narrar fatos mágicos, indique quais das 
características abaixo estão presentes no texto. 
a) Apresenta vilões e heróis em luta. 
b) Geralmente apresenta final feliz. 
c) Inicia-se com ”Era uma vez”. 
d) Narra fatos que acontecem no mundo da fantasia, envolvendo personagens 
dotadas de poderes mágicos. 
 
4) Que fato, acontece no conto que modifica o rumo da história? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5) Quais elementos da narrativa aparecem no texto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6) Sua   tarefa   é criar   um pequeno conto – de, no   máximo, três páginas – 
sobre o tema de uma das telas. (Depois você irá gravas um áudio, da leitura do 
conta e me mandar) 

Para fazer um bom texto: 
 

1. ENCONTRE UM TEMA 



O primeiro passo é escolher o tema para o seu conto, tenha em mente que não pode ser 

nada muito complexo, já que o conto é uma história curta. Para encontrar o tema ideal, 
inspire-se no seu cotidiano e naquilo que você conhece bem. 
 2. CONSTRUA OS PERSONAGENS 
Depois de selecionar o tema sobre o qual deseja escrever, comece a pensar em quem 

irá ajudar a história a se desenrolar. Lembre-se de que todos os personagens 

presentes na história devem cumprir uma função. Pense em todos os detalhes, como 

gostos, hábitos, pontos de vista, etc. 

3. DEFINA O TEMPO 
Você já definiu sobre o que vai escrever e já sabe quem vai estar na sua história, 
agora é necessário decidir em que tempo ela vai se passar. Presente? Futuro? 
Passado? Para decidir isso, leve em conta os seus conhecimentos sobre o presente e 
o passado, ou as suas considerações e previsões para o futuro. 
4. ESCOLHA O PONTO DE VISTA 

O conto será narrado em terceira ou primeira pessoa? Você prefere descrever as 

ações de cada um dos personagens sob o ponto de vista de um narrador onipresente 

ou acredita que a história pode ser melhor entendida se o narrador participar da 

história? Lembre-se de que ao escolher narrar um texto em primeira pessoa você terá 

de ser mais detalhista quanto às reações do narrador-personagem. 

5. DESENVOLVER A HISTÓRIA 

Um conto é dividido em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Por 

mais que pareça uma redação escolar, isso significa que a sua história deve seguir 

uma linha bem definida para que os seus leitores não fiquem perdidos. Na primeira 

parte você deve apresentar o ambiente e os personagens. Em seguida, no 

desenvolvimento, são apresentados os conflitos e a luta dos personagens para superá-

los. Por último, a conclusão apresenta a solução encontrada para os conflitos 

presentes no texto, sendo um desenlace triste ou feliz. 

 

Você deve escolher um dos Contos abaixo e 
continua-lo: 
 

1) Conto de amor:  

- Personagens principais: Nanda e Dinho  

- Nanda e Dinho estudam na mesma escola, em turmas diferentes. Ambos tem 16 anos.  

Nanda mora com os pais em um apartamento na Zona Sul e Dinho mora com a avó em uma 

comunidade carente. Dinho tem bolsa de estudos e é um dos melhores alunos de toda a escola, 

pratica esportes e faz parte de um grupo de conscientização ecológica. Nanda é voluntária em um 

projeto social na comunidade em que Dinho mora. Os dois se apaixonam, mas terão que 

enfrentar grandes dificuldades para ficarem juntos.  

- Início da história: 

https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/07/05/948690/10-dicas-escrever-melhor.html
https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/937081/como-escrever-uma-autobiografia.html
https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/04/17/923807/como-escrever-paragrafo-introdutorio.html
https://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/04/16/923496/como-escrever-uma-concluso.html


   Nanda acordou cedo naquela manhã e já estava a caminho da comunidade quando encontrou 

Dinho. Não era a primeira vez que ela via aquele menino, ambos estudavam na mesma escola, 

mas nunca conversaram antes. (Continue a história...) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Conto de terror:  

- Personagens principais: Betão, Mano, Bia, Paulinha e Vivi. 

 - Os cinco amigos vão passar o fim de semana em uma casa de praia, mas está muito frio e 

chuvoso. A casa fica em uma área isolada e distante da cidade. Os cinco amigos resolvem fazer 

uma brincadeira que termina em uma série de acontecimentos macabros. Página 3  

- Início da história:  

      Já era tarde da noite quando os cinco amigos conseguiram chegar à casa que o pai de Bia 

tinha alugado. A casa ficava em um lugar isolado da Praia do Silencio e era uma casa enorme. 

(Continue a história...) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Conto policial:  

- Personagens principais: Paulo e o assassino.  

- Paulo é um policial aposentado que se vê envolvido em uma trama de sequestro. O filho de seu 

melhor amigo, um comerciante local, foi sequestrado e os sequestradores deram um prazo de 

uma semana para a família do rapaz conseguir um milhão de reais para o resgate.  

- Início da história:  

    Havia muitos anos que meu telefone não tocava durante a madrugada. Já não me lembrava 

mais como era ter que levantar em um pulo e sair correndo para chegar logo ao local de algum 

crime. Mas desta vez o crime estava próximo, muito próximo. Do outro lado do telefone ouvi a voz 

de meu grande amigo. (Continue a história...)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


