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A FLAUTA MÁGICA 

 

 Querido(a) aluno(a),  

 Neste período, teremos, às 
sextas-feiras, uma Cult especial 
relacionada à Literatura.  

 A Flauta Mágica, obra que o 
compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) compôs, é considerada sua 
obra-prima. Trata-se de uma narrativa com diálogos musicalizados, como 
brincadeiras cantadas.  

 Essa ópera ganhou muita popularidade por causa da melodia bela e rica e 
pelo tom refinado. É o único trabalho de Mozart composto em alemão e, por isso, 
muito executado na Alemanha.  

 

 Leia a narrativa.  

 



  

Personagens 

Príncipe Tamino: jovem que se apaixona pela angelical princesa Pamina.  

Princesa Pamina: filha da Rainha da Noite; é sequestrada por Sarastro. 

Rainha da Noite: poderosa e autoritária, senhora das profundezas.  

Papageno: alegre, falante e bem humorado, Papageno captura pássaros.  

Papagena: ardilosa e sedutora, conquista Papageno.  

Sarastro: alto sacerdote dos deuses solares. 

Monostatos: audaz e ambicioso, é o capitão da guarda de Sarastro e apaixonado 
pela princesa Pamina.  

 

 Era uma vez, um jovem príncipe chamado Tamino. Curioso, ele gostava de 
percorrer mares e terras desconhecidas. Carta tarde, enquanto caminhava, emtrou 
em uma floresta densa e escura. Repentinamente, ouviu ruídos estranhos. Ao virar-
se, deparou-se com uma serpente monstruosa. Sem temê-la, puxou a espada e a 
atacou. A serpente esquivou-se do golpe e acertou a espada, quebrando-a ao meio. 
Tamino sabia que precisava fugir, pois ficara desarmado. Correu sem parar e, 
quando quase perdia o fôlego, avistou um castelo. Pediu socorro, mas antes que 
alguém aparecesse, a serpente o atingiu com força e ele desmaiou.  

 

 Nesse momento, uma porta se abriu e por ela saíram três damas vestindo 
trajes escuros. Com suas adagas, elas golpearam a serpente, matando-a. Em 
seguida, aproximaram-se do jovem príncipe desacordado.  



  

 - Como ele é belo! – disseram. – Precisamos falar sobre esse jovem à Rainha 
da Noite! 

 Deixando-o a salvo, porém ainda desacordado as três partiram. Quando o 
príncipe despertou, viu a serpente morta ao seu lado. Logo em seguida, ouviu 
ruídos que não conseguia identificar. Eram como uma canção alegre. De repente, 
surgiu uma estranha criatura vestida de penas verdes e com uma espécie de gaiola 
presa às costas.  

 - Quem é você? – perguntou o príncipe.  

 - Sou uma pessoa como você! – respondeu a criatura.  

 - Pois bem, eu sou o príncipe Tamino, filho de um grande rei.  

 - Eu me chamo Papageno. Capturo pássaros e os levo até a Rainha da Noite, 
que em troca me dá vinho e doces. Adoro cantar, dançar e sonhar com belas 
jovens. 

 - Então foi você quem matou a serpente e salvou minha vida? Agradeço 
muito por ter me salvado.  

 

 Papageno ficou tão espantado e satisfeito quando o príncipe Tamino o 
cumprimentou com sinceridade, que acabou assumindo a autoria da façanha.  

 - Você não imagina como foi difícil matar essa terrível serpente – ele 
inventou. 

 Nesse instante, as três damas mágicas surgiram.  

 - Jovem príncipe, Papageno está mentindo! Fomos nós que matamos a 
serpente! – disseram furiosas as damas.  



  

 Entregando um porta-retratos a Tamino, continuaram: 

 - Príncipe, a rainha enviou o retrato de sua filha, a linda princesa Pamina. Se 
seu coração for tocado pelo amor ao fitar o rosto dela, saiba que conhecerá toda a 
felicidade e a glória do mundo! 

 Fascinado, o príncipe sentiu o coração disparar e não conseguiu mais afastar 
os olhos do retrato.  

 - Vejam, nossa rainha está chegando! – as três damas gritaram e apontaram 
uma nuvem escura de dentro da qual surgiu, imponente, a poderosa Rainha da 
Noite. 

 - Não tenha medo, meu jovem – disse a rainha ao príncipe. – Sei que seu 
coração é puro, sábio e bom. Minha única filha foi raptada pelo maligno Sarastro. 
Imploro-lhe que traga minha querida Pamina de volta! Se conseguir, prometo que 
será eternamente feliz.  

 Antes que o príncipe respondesse, a rainha entregou alguns objetos às damas 
e afastou-se em meio a trovões e tempestades.  

 

PROPOSTA:  

 Ilustre o texto, desenhando cenas lidas no texto.  

 Seu desenho deve apresentar detalhes sobre o que você leu.  

 Use lápis de cor para pintar. Preencha todo o fundo dos quadros.  

 

 


