
Instituto de Educação Infantil e Juvenil  

Verão, 2020. Londrina,         de   

Nome: 

 Ano: 

Tempo Início:                    Término:                    Total:  

 Edição 1   MMXX Literatura  F1 

  

A FLAUTA MÁGICA – PARTE 4 

 

 Leremos o último capítulo. Qual foi o trecho de que mais gostou da história 
lida até agora? Desenhe-o.   

Final de A Flauta Mágica 

 Inseperadamente, surgiu uma senhora muito idosa e entregou um copo com 
água a Papageno. Depois de beber a água fresca, Papageno perguntou à senhora se 
ela tinha namorado.  

 Ela respondeu que sim. Então, Papageno perguntou o nome dele.  

 - Ele se chama Papageno! 

 Repentinamente uma trovoada soou e ela sumiu.  

 O príncipe Tamino continuou a pensar na princesa Pamina. Sentindo muitas 
saudades, ele começou a tocar sua flauta mágica. Ao ouvir o som, a princesa surgiu, 
mas Tamino continuou calado, pois precisava manter-se em silêncio por causa da 
prova.  



  

 

 - Você não me ama mais? – perguntou a princesa, entristecida.  

 Em vez de responder, o príncipe Tamino fez um gesto para que ela se 
afastasse.  

 - Ah, agora tudo acabou, a felicidade do amor findou. Vocês não estão 
regressando para confortar meu coração – ela lamentou.  

 Sentindo-se rejeitada, a princesa Pamina não escondeu sua dor quando saiu 
correndo e chorando. Foi a vez de os três gênios se aproximarem dela e a 
confortarem dizendo que o coração do príncipe não mudara e que ambos se 
encontrariam outra vez. Pamina compreendeu que devia seguir seu amado, dando-
lhe apoio total em sua busca por sabedoria.  

 Tamino foi orientado a prosseguir em seu caminho, silenciosamente. Até que 
se deparou com duas altas montanhas que se elevavam na direção do céu. Uma 
montanha exibia uma queda d’água, a outra parecia cuspir fogo, pois chamas saíam 
de seu interior. No centro, havia uma alta pirâmide onde se lia “aquele que 
encontra a força na hora da dificuldade será auxiliado pelo fogo, pela água, pelo ar 
e pela terra. Quem não se deixa levar pela vaidade, voará na direção da luz e se 
tornará um sábio soberano.  

 Decidido a ultrapassar as montanhas, Tamino seguiu adiante. Para sua 
grande surpresa, o portal da pirâmide abriu-se e sua amada Pamina surgiu vindo ao 
seu encontro. Ao som da flauta mágica, ambos atravessaram o fogo de mãos dadas. 
Depois, juntos, crizaram as águas. A coragem e o amor triunfaram.  

 Papageno, por sua vez, continuava sozinho no quarto vazio até a senhora 
reaparecer.  

 



  

 

 Ela disse que se ele lhe jurasse amor ganharia uma esposa. Se o jovem, no 
entanto, recusasse, ficaria aprisionado naquela sala para sempre. Papageno 
deduziu que seria melhor ter uma velha esposa do que nenhuma, e concordou.  

 Nesse momento, Papageno tocou o sino mágico e a mulher transformou-se 
em uma bela moça usando roupas de penas. Os dois se abraçaram enquanto 
cantavam e dançavam.  

 Pamina e Tamino chegaram diante do templo da sabedoria. A porta abriu-se 
e o interior iluminou-se. Vozes os saudaram como os novos sábios.  

 - A luz do sol venceu a escuridão! – concluiu Sarastro.  

 Um novo mundo de luz abriu-se. A inteligência e o amor tinham triunfado 
contra as forças do mal, permitindo, assim, que todos conquistassem a verdade, a 
sabedoria e a felicidade.  

 Sarastro entregou o colar do sol ao príncipe. O jovem e sua princesa, Pamina, 
finalmente casaram-se em uma linda cerimônia e viveram felizes para sempre.  
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