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Anastassija Archipowa nasceu em 1955 

e estudou na Escola Superior de Artes  

W. I. Surikov, em Moscou. Ela já ilus-

trou vários clássicos da literatura 

universal, e seu trabalho é conhecido 

em toda a Europa. Com suas ilus-

trações, Anastassija nos transporta  

para uma viagem no tempo e no 

espaço, recriando personagens — 

camponeses, princesas, príncipes, duen-

des e animais encantados — numa  

atmosfera típica dos contos maravilhosos.

Maria Heloísa Penteado é autora brasileira 

consagrada que há mais de 60 anos cria 

histórias para crianças. Sua obra inclui 

muitos clássicos da literatura nacional, 

dentre eles Lúcia Já-Vou-Indo e No Reino 

Perdido do Beleléu. Sua versão criteriosa 

dos contos dos irmãos Grimm não su-

primiu nenhum detalhe das narrativas  

originais. Com seu estilo, manteve  

a graça e a simplicidade que f izeram 

desses contos uma leitura tão querida por 

crianças das mais diversas origens e épocas.

        
     

    
    

   
   

 A
rq

uiv
o p

es
so

a
l

GRIMM_Bela Adormecida_capa aluno.indd   2 12/10/14   1:28 PM



 A Bela 
Adormecida

GRIMM_Bela Adormecida_miolo.indd   1 12/6/11   4:30 PM



2 

H
á muitos e muitos anos, viveu um casal de reis cuja maior 
tristeza era não ter filhos. Não passava um só dia sem que 
suspirassem:

— Ah! Se tivéssemos um herdeiro…
Uma vez, quando a rainha banhava-se na lagoa do parque real, 

suspirando assim, uma rã saltou para a margem e disse:
— Alegre-se, Majestade. Quando a primavera chegar, terá uma filha!
E foi o que aconteceu. Quando as primeiras flores do ano desa-

brocharam no jardim do castelo, a rainha deu à luz uma menina.  
É impossível descrever a imensa alegria dela e do rei. Para festejar 
o acontecimento, deram uma grande festa. Não só os parentes, ami-
gos e súditos foram convidados, mas também as fadas do reino. Elas 
eram treze. Mas, como no castelo só dispunham de doze pratos de 
ouro reservados às fadas, uma delas não foi convidada.

Foi uma festa maravilhosa. Quando chegou ao fim, as fadas desfi-
laram diante do berço da menina, e cada uma delas concedeu-lhe um 
dom. Uma desejou-lhe beleza, outra, virtude, uma terceira, riqueza,  
e assim, uma após outra, doaram à princesinha tudo o que se dese- 
ja de bom neste mundo. Porém, antes que a décima segunda fada 
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pudesse se manifestar, a porta abriu-se com 

violência, e entrou a fada que não havia sido 

convidada. Estava furiosa e gritou bem alto, 

para que todos ouvissem:

— Quando completar quinze anos, a prin-

cesa vai espetar o dedo num fuso e morrerá!

Disse apenas isso e se retirou, deixando 

todos estarrecidos.

Então, a décima segunda fada, que ain-

da não havia concedido um dom à princesi-

nha, aproximou-se do berço e disse:

— Eu não tenho poderes para anular a 

maldição, mas posso abrandá-la. A princesa 

não morrerá quando picar o dedo com o fuso. 

Mas vai dormir por cem anos.

E, para impedir tamanha desgraça, o rei 

ordenou que todos os fusos do reino fossem queimados.

Os anos foram passando, a princesa crescendo, e os dons concedi-

dos pelas fadas cada vez mais se evidenciavam. A jovem ia se tornando 

cada vez mais bela, bondosa e gentil. Todos que a viam ficavam fasci-

nados. Assim, chegou aos quinze anos sem nunca ter visto um fuso, e a 

terrível profecia parecia estar esquecida. Nesse dia, o rei e a rainha ha-

viam saído e, vendo-se sozinha, a princesa se pôs a passear pelo castelo.

Perambulou pelos corredores, passou por salas e quartos e, final-

mente, quis saber o que existia numa velha torre. Foi subindo deva-

garinho a estreita escada em caracol e, no topo dela, viu-se diante  

de uma pequena porta. Como a chave estivesse na fechadura, abriu-a  

e foi entrando. Estava num pequeno quarto, onde uma velhinha sen-

tada numa cama fiava linho, girando o seu fuso.

— Bom dia, minha boa velhinha — disse a princesa. — O que 

está fazendo?

— Estou fiando, filha.

— E o que é essa coisa engraçada e pontuda que a senhora está segu-

rando? — assim dizendo, a princesa pegou o fuso cheia de curiosidade.

Nem bem fez isso, o fuso espetou-lhe o dedo e, no mesmo instante, 

ela caiu profundamente adormecida na cama da velha.

GRIMM_Bela Adormecida_miolo.indd   3 12/6/11   4:30 PM


