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projeto pedAgógICo

RAPUNZEL / OS SETE CORVOS

2. Dedique um momento da atividade 
para o estudo cuidadoso da capa do livro, 
a fim de que os alunos possam desenvolver 
estratégias de produção de sentido antes 
de ter contato com a narrativa completa. 
Estimule a produção de ideias da turma 
colocando questões como:
> Observem a cor e o desenho que foram 
escolhidos para colorir a capa. O que 
vocês imaginam que essa cor simboliza? 
O que percebem no desenho que serve 
como fundo da capa?
> Olhem para a imagem da moça e do 
rapaz que aparecem na ilustração. Quem 
vocês acham que eles são? Quais pistas 
seguiram para elaborar essas ideias?
> Vejam as roupas dos personagens. 
Em que época vocês acham que se passa 
essa história?
> O que está ocorrendo nessa cena?

ANtes de ler o lIvro

A) AtIvIdAdes de FAmIlIArIzAção  
Com o lIvro

1. A leitura de um livro já começa 
a partir da capa. Portanto, antes de 
iniciar o trabalho com a narrativa, 
explore o repertório leitor das crianças, 
apresentando-lhes questões acerca  
dos elementos presentes na capa  
e contracapa.

Título do livro: RAPUNZEL / OS SETE 
CORVOS
Autores: JACOB E WILHELM GRIMM
Texto em português: MARIA HELOÍSA 
PENTEADO
Ilustradora: ANASTASSIJA ARCHIPOWA
Coleção: CONTOS DE GRIMM
Editora: ÁTICA
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3. Em seguida, promova uma análise 
da imagem na contracapa. Lance para  
as crianças algumas questões:
> Vocês reconhecem esse animal? 
Já o viram de perto?
> Já leram ou ouviram alguma história 
em que ele aparece?
> Nessas histórias, como os corvos 
costumam ser apresentados?

biografia 
dos autores

Irmãos Grimm foi como ficaram 
conhecidos Jacob Grimm  
(1785-1863) e Wilhelm Grimm  
(1786-1859), nascidos em  
Hessen, na Alemanha. Ambos 
se formaram em Direito, foram 
chefes de biblioteca e professores 
universitários, dedicando-se  
ao estudo da língua alemã.  
Os contos populares pesquisados  
e colhidos pelos irmãos  
contribuíram para a preservação  
da memória do povo alemão  
e se transformaram em clássicos  
da literatura mundial.

resenha do livro

Em Rapunzel, a menina Rapunzel é 
trancafiada em uma torre sem portas 
pela temível feiticeira que a tomou 
dos pais. O único jeito de alcançá-la 
é escalando até a janela pelos seus 
longos cabelos dourados. Assim faz 
o apaixonado príncipe, para pedir a 
jovem em casamento. Rapunzel aceita. 
Quando a feiticeira descobre sobre  
as visitas do príncipe, corta os cabelos 
da menina e a abandona no deserto.  
Não satisfeita, ainda faz com que  
o rapaz caia da torre e fique cego.  
Alguns anos depois, os dois se 
reencontram, e as lágrimas de Rapunzel 
fazem o príncipe recuperar a visão.  
O conto Os sete corvos fala de 
sete irmãos que saem em busca de 
água para o batismo da irmã recém- 
-nascida. No afã de ajudar, perdem  
o cântaro, e o atraso dos meninos 
irrita profundamente o pai, que brada 
o desejo de vê-los transformados em 
corvos. Para a tristeza da família, o 
pedido se cumpre. Crescida, a pequena 
garota descobre a triste história do  
seu nascimento e parte em busca  
dos irmãos desaparecidos. Quando  
os encontra, a maldição é desfeita  
e todos retornam felizes para casa.

B) AtIvIdAdes de CoNtextuAlIzAção 
soBre o temA

1. Converse com os alunos a respeito 
do trabalho realizado pelos irmãos  
Grimm, ressaltando a importância  
das narrativas recolhidas da tradição  
oral para a literatura. Nesta  
oportunidade, lance perguntas  
para que os alunos possam dividir  
com os colegas o conhecimento  
que possuem a respeito das histórias  
dos dois irmãos:
> Vocês já ouviram falar dos irmãos 
Grimm? O que sabem sobre eles?
> Quais histórias dos irmãos Grimm 
vocês conhecem?
> De quais personagens mais gostam? 
Por quê?
> Alguma coisa chama a atenção 
de vocês nestas histórias?
> Quais histórias dos irmãos Grimm 
vocês contariam para quem ainda  
não conhece essas narrativas?
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ajude-os a estabelecer relações  
entre as histórias que eles conhecem,  
por meio das semelhanças e diferenças 
entre as narrativas. Para isso, faça 
perguntas como:
> Na opinião de vocês, o que torna essas 
histórias interessantes?
> Onde e quando elas se passam?
> Há elementos do mundo da fantasia 
compondo as histórias?
> Por que vocês acham que elas são 
contadas há tanto tempo?

biografia da 
ilustradora

Anastassija Archipowa nasceu 
em 1955, na cidade de Moscou, 
na Rússia. Ilustradora de clássicos 
da literatura mundial, tais como as 
obras de Shakespeare, Cervantes, 
Molière e Goethe, notabilizou-se por 
suas belíssimas ilustrações de contos 
maravilhosos. Anastassija acredita 
que as ilustrações devem, por si só, 
contar histórias – representando 
personagens e lugares de forma  
tão perfeita que eles pareçam reais.

gênero

O conto maravilhoso é uma 
narrativa breve, de origem popular 
e oral, transmitida ao longo dos 
séculos sem perder sua estrutura. 
Possui tempo, espaço e personagens 
não determinados historicamente. 
O enredo contém elementos 
maravilhosos, que contrariam  
a lógica do universo real.

Maria Heloísa Penteado, 
a responsável pelo texto em 
português desta obra, nasceu na 
cidade de Araraquara, no estado  
de São Paulo, em 1919. Seu 
interesse por histórias e o talento 
para contá-las se manifestaram 
desde a infância e se estenderam 
pela vida adulta, estimulados por 
seus sobrinhos e pelos alunos 
das escolas onde lecionou. Maria 
Heloísa começou publicando contos 
no jornal O Estado de S. Paulo 
e depois concebeu uma seção 
inteira dedicada às crianças, na 
qual criava histórias, ilustrações e 
passatempos. Seus primeiros livros 
foram publicados ainda nos anos 
1950. Desde então, já são mais 
de quarenta títulos, muitos deles 
premiados.

durANte A leIturA do lIvro

A) AtIvIdAdes de leIturA

1. Faça a leitura compartilhada do 
conto Rapunzel. Explore questões 
que contemplem aspectos da narrativa 
e também que extrapolem as ideias 
explícitas na história. Alguns bons temas 
para serem desenvolvidos:
> A mãe de Rapunzel sentiu forte desejo 
de comer rabanetes, mas sabia que era 
proibido ultrapassar o muro da casa da 
feiticeira. Por isso, seu comportamento  
foi se modificando (p. 2). Quais palavras  
o narrador utilizou para revelar ao leitor  
o estado da personagem grávida?

2. Explique aos alunos que essas histórias 
são contos maravilhosos. Estimule a 
observação das características do gênero e 
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> Nas pp. 2-3, são apresentados ao leitor 
os pais de Rapunzel. Considerando as 
descrições apresentadas na narrativa, como 
podemos caracterizar a postura do homem, 
diante do desejo da sua esposa de comer 
os rabanetes? A sala toda deve pensar em 
adjetivos que ajudem a defini-lo.
> Depois de ler a fala em que a feiticeira 
oferece um acordo ao pai de Rapunzel 
(p. 4), pergunte aos alunos: O que vocês 
acharam do pacto que a feiticeira propôs 
ao pai de Rapunzel? Ele deve aceitar essa 
proposta? Por quê?
> Converse com os alunos a respeito 
da imagem da torre, apresentada  
na p. 5. Neste momento, apresente  
as seguintes questões: Que sensações 
vocês tiveram ao visualizar essa imagem? 
Como vocês imaginam a rotina de 
Rapunzel nessa torre?
> Analise a ilustração da p. 7 do livro 
com as crianças e peça a eles que,  
em grupos, criem falas que poderiam  
ser ditas pelo príncipe e por Rapunzel 
nessa cena, considerando o contexto,  
a expressão fisionômica e os gestos  
dos personagens. Aponte a importância  
de estabelecer coerência entre o que 
dizem os personagens, seus sentimentos  
e suas ações.

ampliando o 
vocabulário

Durante a leitura, é possível que 
surjam dúvidas acerca de palavras 
desconhecidas. Incentive os alunos a 
inferir o sentido dos termos que lhe 
são estranhos, para que pratiquem 
a exploração contextualizada do 
vocabulário. As ilustrações podem 
servir de auxílio nessa investigação.

ilustrações

As ilustrações de Anastassija 
Archipowa apresentam grande 
riqueza de texturas (repare, por 
exemplo, no dossel da cama 
de Rapunzel, na p. 7), além da 
caracterização minuciosa de 
vestimentas, móveis e objetos.

2. Realize a leitura compartilhada 
de Os sete corvos. A cada página lida, 
é importante desenvolver intervenções  
para que os alunos possam observar  
os elementos que compõem a narrativa  
e avançar em suas hipóteses em relação 
à história. Para isso, lance alguns 
questionamentos conforme o desenrolar  
do conto:
> Os pais dos rapazes tinham o desejo 
de ter uma filha, já que até então só haviam 
nascido meninos na família. O que acontece 
na história a partir do nascimento da 
garotinha (pp. 12-13)?
> Uma fala importante, dita na p. 12, 
ocasiona a transformação dos rapazes  
em aves. De quem é essa fala?
> O Sol, a Lua e as estrelas interagem 
com a menina (pp. 13-14). Todas essas 
personagens têm o mesmo comportamento 
na história?
> A menina perde um objeto importante 
que iria ajudá-la a entrar na Montanha de 
Cristal (p. 14). Que objeto era esse? Como 
ela fez para abrir o portão da montanha?

3. Ajude as crianças a estabelecer relações 
entre os dois contos. Pergunte a elas:
> O que vocês perceberam em comum 
entre as duas histórias?
> As personagens se livram dos problemas 
que enfrentavam nos dois contos? 
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> De que maneira foi possível resolver 
esses desafios?

depoIs dA leIturA

A) HorA do deBAte

Promova na classe a visualização  
do filme Enrolados. Elabore na lousa, 
com a ajuda dos alunos, um quadro 
comparativo entre as duas histórias.  
Nesse momento, realize novas 
intervenções para que eles percebam  
as diferenças significativas existentes  
entre a versão dos irmãos Grimm  
e a produção da Disney, sempre 
elucidando conceitos e respondendo  
às dúvidas que surgirem:
> Na versão dos irmãos Grimm, 
podemos observar que a feiticeira  
se aborrece com a ideia de Rapunzel  
entrar em contato com outras pessoas.  
O mesmo acontece com a feiticeira  
do filme Enrolados?
> O príncipe da história dos irmãos 
Grimm se sente atraído pelo canto  
de Rapunzel e, dessa forma, aproxima- 
-se da moça. O que ocorre na versão  
da história de Enrolados em relação 
ao personagem que se interessa por 
Rapunzel?
> Como os dois protagonistas masculinos 
diferem?
> Pensem na personagem Rapunzel em 
ambas as histórias. Elas são diferentes?
> O que vocês observaram na postura de 
cada uma delas em relação à feiticeira?
> No filme, a personagem Rapunzel 
conta com a ajuda de Pascal, seu  
silencioso companheiro camaleão.  
Na história dos irmãos Grimm,  
Rapunzel tem aliados?
> O conflito das histórias é o mesmo? 
E os desfechos, são muito diferentes?

conflito e desfecho

O conflito é uma situação que 
desestabiliza a estrutura inicial da 
narrativa. Geralmente, ele acontece 
no final da história, quando tudo se 
encaminha para um desfecho. Um final 
surpreendente é um recurso que agrada 
leitores e enriquece uma história.

B) AtIvIdAdes de CrIAção

1. Utilizando materiais diversos (jornais, 
revistas, lápis de cor, argila, massinha de 
modelar), peça para que os alunos, em 
grupos, criem uma representação da torre 
onde Rapunzel estava aprisionada. Os 
trabalhos podem ficar expostos no corredor 
para que os passantes os admirem.

2. Solicite que as crianças, em duplas, 
imaginem uma nova estratégia para 
transformar os corvos da história em seres 
humanos. Em seguida, peça que todos 
apresentem as suas propostas para a classe. 
Promova uma eleição para que seja decidida 
a ideia mais criativa e, juntos, escrevam uma 
nova versão para o final do conto.

3. Realize uma sessão de contação de 
histórias para outra turma, onde os alunos, em 
grupos, farão todo o relato. Dessa forma, eles 
poderão desenvolver habilidades relacionadas 
à oralidade, além de ampliar o vínculo com a 
leitura dos clássicos. Proponha também que 
as crianças utilizem a representação da torre 
que elaboraram para ilustrar e ambientar o 
momento de contação da história Rapunzel. 
Na hora de Os sete corvos, as crianças 
podem optar por contar a história original  
ou a que criaram. Sugira que se fantasiem  
como personagens da narrativa, a fim de 
enriquecer ainda mais esse momento.


