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Conto: 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.

Desse dia em diante, os dois gnomos nunca mais voltaram, mas 

mesmo assim Peter, Heidi e os filhos viveram felizes para sempre.
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Entendendo o conto:

01 – Depois da leitura responda qual é o assunto do texto.

02 – No texto aparecem fatos que fogem a realidade e nos levam ao mundo do 
fantástico. Que elementos são esses?

03 – O gênero conto se caracteriza por narrar fatos mágicos, indique quais das 
características abaixo estão presentes no texto.
a)
b) 
c) 
d)

04 – Que fato, acontece no conto que modifica o rumo da história?

05 – Quais elementos da narrativa aparecem no texto?

06 – Qual é o título do texto?



07 – Quais são os personagens principais da história?

08 – O que aconteceu na noite em que o sapateiro cansado cortou uma tira do 

couro e em seguida foi dormir?

09 – Qual foi a reação do sapateiro quando viu o sapato pronto?

10 – O que aconteceu com o primeiro par de sapatos?

11 – O que o sapateiro fez com o dinheiro da venda dos sapatos?

12 – O que o sapateiro fez para descobrir quem estava confeccionado os 

sapatos?

13 – Qual foi a reação da mulher quando viu os gnomos?

14 – O que aconteceu depois que os gnomos receberam as roupinhas?



01 – Depois da leitura responda qual é o assunto do texto.

O conto trata-se de seres fantásticos.

02 – No texto aparecem fatos que fogem a realidade e nos levam ao mundo do 

fantástico. Que elementos são esses?

A existência de homenzinhos que aparecem à noite para ajudar os humanos.

03 – 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.

04 – Que fato, acontece no conto que modifica o rumo da história?

A mulher do sapateiro resolve descobrir o que se passa e acaba revelando 

que sabe da presença dos gnomos.

05 – Quais elementos da narrativa aparecem no texto?

Sequência de fatos, personagens, narrador em terceira pessoa, tempo 

(indefinido, mas marcado por meio de expressões como “certa noite”, “na manhã 

seguinte”, “alguns dias depois” ...) e espaço.

06 – Qual é o título do texto?

O título do texto é “Os gnomos e o sapateiro”.

07 – Quais são os personagens principais da história?

Os personagens principais são Peter, Heidi e os gnomos.

08 – O que aconteceu na noite em que o sapateiro cansado cortou uma tira do couro e em 

seguida foi dormir?

No dia seguinte o sapateiro encontrou um lindo par de sapatos prontinhos.

09 – Qual foi a reação do sapateiro quando viu o sapato pronto?

O sapateiro ficou intrigado, pegou cada um dos sapatos e examinou-os, tentando 

descobrir quem os havia confeccionado mais não conseguiu.

10 – O que aconteceu com o primeiro par de sapatos?

Um freguês fez questão de compra-los imediatamente, por uma grande quantia de 

dinheiro.

11 – O que o sapateiro fez com o dinheiro da venda dos sapatos?

Ele comprou mais couro, para confeccionar sapatos.

12 – O que o sapateiro fez para descobrir quem estava confeccionado os sapatos?

Ele fez o mesmo da noite anterior, ele cortou a tira de couro e se escondeu para 

descobrir quem estava fazendo os sapatos.

13 – Qual foi a reação da mulher quando viu os gnomos?

Ela ficou com pena dos gnomos e decidiu costurar roupinhas para eles.

14 – O que aconteceu depois que os gnomos receberam as roupinhas?

Eles adoraram as roupas, mas desse dia em diante não apareceram mais.


