
 

 

Atividade: Narrativas imaginadas 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Objetivo: A atividade baseia-se no livro O fantasma lambão, de Wilhelm Busch, 

na tradução de Guilherme de Almeida. A proposta consiste em apreciar 

coletivamente elementos textuais, imagéticos e auditivos da obra, de modo a 

aproximar a imaginação dos participantes da narrativa original. 

 

Público alvo: A partir de 10 anos. 

 

Etapas: 

As etapas a seguir fazem parte do processo de apreciação da obra 

literária do escritor e pintor alemão Wilhelm Busch (1832 – 1908), 

propositalmente, elas foram desenvolvidas com o intuito de explorar os 

diversos níveis de leitura e entendimento que a obra oferece na sua vertente 

bilíngue (Alemão e Português).  

 

 

 

 

 

 1 - A narrativa por meio de imagens*. 

 

Em pequenos grupos, 3 ou 5 alunos, distribua uma cópia das imagens 

da narrativa – anexo 1 – para que eles criem possibilidades de interpretação e 

leitura das representações visuais.  

*O professor poderá adaptar a atividade com outras obras literárias em 

línguas de sua preferência 

 

A ordem de apresentação das narrativas sugeridas nesse 

material pode ser alterada de acordo com os objetivos do professor 

na realização da atividade. 

Observação:  



 

  

 

 

 

2 –  Áudio em Língua Alemã 

Ao finalizar a etapa com as imagens, a oralidade será o próximo passo 

nas relações em que os participantes podem realizar com a narrativa. O áudio 

foi gravado em Língua Alemã e é pertinente pontuar o estranhamento que nós, 

falantes de Língua Portuguesa, temos com línguas formadas por outros troncos 

linguísticos.  

 

3 -  Registro das suas ideias 

Nesta etapa, a escrita, propomos que os participantes anotem ideias e 

sugestões do que eles compreenderam ao entrar em contato com a narrativa 

imagética e a oral. Esse ponto é interessante para compararmos as diferentes 

formas de interpretação que a obra pode suscitar em cada um.  

 

4 - A narrativa por meio dos textos nas Línguas Portuguesa e Alemã. 

Iniciamos a leitura e mediação do texto em Língua Portuguesa – 

tradução de Guilherme de Almeida – e em Língua Alemã – texto original de 

Wilhelm Busch. Na conversa com os grupos, podemos elencar pontos que 

relacionamos com as imagens, na primeira etapa da atividade, e observar a 

relação de independência entre os códigos textuais, tendo em vista que a 

imagem também pode ser compreendida como texto, durante a leitura.  

 

5 – Ler a história traduzida 

Concluímos com a relação da obra traduzida, juntamente com a imagem 

e o texto. Sugerimos a leitura em grupos e a discussão entre eles, com a 

mediação do professor das diferentes formas de entrar em contato com uma 

obra literária. 

Na próxima página, você encontrará os materiais anexos para a realização 

da sua aula/ atividade.  

As figuras não possuem a funcionalidade de ilustração para o texto 

e os versos não foram criados como legendas. As partes separadas 

funcionam de maneira independente e ao mesmo tempo formam uma 

narrativa coesa entre figura e texto na obra original.  

 

Conceito: 



      

Anexo 1 – Imagens  

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 -  Arquivo com o áudio em Língua Alemã 

Clique no ícone abaixo para ouvir a versão da história em alemão.  

 

 

Anexo 3 – Textos                                              

                                                                 Em negrito a versão em Língua Alemã  

 

Hans Dralle schläft. – Ob seinem Kopf                    

Steht wohlverwahrt der Honigtopf.  

 

Dorme Zé Bento. – E bem guardado 

tem o seu pote de melado. 

 

Da ist's ihm so, als ob 'was rauscht – 

Hans Dralle spitzt das Ohr und lauscht. 

 

Parece ouvir qualquer ruído... 

Zé Bento aguça bem o ouvido. 

 

Ha! Schleicht nicht dort aus jener Tür 

Ein greulich Phänomen herfür??!! 

 

E olha... Que horror! Surge do fundo 

da porta uma alma do outro mundo. 

 

 



In seinen Augen kann man's lesen: 

Dies ist, fürwahr! kein menschlich Wesen!! 

 

Ein Quadruped ist hier zu schauen, 

Ein Flügeltier mit Schweif und Klauen. 

 

Hans Dralle steht das Haar nach oben, 

Die Zipfelhaube wird gehoben. 

 

Schon kommt's mit fürchterlichen Sprüngen, 

Der Bienenvater zu verschlingen. 

 

Und – buh! – ertönt's wie Geisterchor 

In Junker Drallens rechtes Ohr. 

 

Es hebt sich auf die Hintertatzen, 

Man hört es an den Wänden kratzen. 

 

Gottlob! jetzt kehrt es wieder um! 

Hans Dralle ist vor Schrecken stumm. 

 

Wilhelm Busch – Texto original em Alemão. 

Guilherme de Almeida – Tradução para o Português. ** 

** Por questões de direitos autorais, a publicação sugerida em Língua Portuguesa nesse 

material não poderá ser disponibilizada na íntegra. No entanto, o professor que se interessar 

pode acessar o livro traduzido no museu Casa Guilherme de Almeida com o Núcleo de Ação 

Educativa. 

 

 



 Texto original 

 

EUGEN, DER HONIGSCHLECKER 

O FANTASMA LAMBÃO 

 

 

 

 

 

Hans Dralle schläft. – Ob seinem Kopf 

Steht wohlverwahrt der Honigtopf. 

 

 

 
 

Da ist's ihm so, als ob 'was rauscht – 

Hans Dralle spitzt das Ohr und lauscht. 

 



 
 

Ha! Schleicht nicht dort aus jener Tür 

Ein greulich Phänomen herfür??!! 

 

 

 
 

In seinen Augen kann man's lesen: 

Dies ist, fürwahr! kein menschlich Wesen!! 

 

 

 
 

Ein Quadruped ist hier zu schauen, 

Ein Flügeltier mit Schweif und Klauen. 

 



 
 

Hans Dralle steht das Haar nach oben, 

Die Zipfelhaube wird gehoben. 

 

 

 
 

Schon kommt's mit fürchterlichen Sprüngen, 

Der Bienenvater zu verschlingen. 

 

 

 

Und – buh! – ertönt's wie Geisterchor 

In Junker Drallens rechtes Ohr. 

 

 

 



 

 

Es hebt sich auf die Hintertatzen, 

Man hört es an den Wänden kratzen. 

 

 

 

 
 

Gottlob! jetzt kehrt es wieder um! 

Hans Dralle ist vor Schrecken stumm. 

 

 

 
 

Ihm hängt der Schweiß an jedem Haar 

Bis das Phantom verschwunden war. 

 



 
 

Bald drauf sitzt das Gespenst zu Haus 

Und schleckt den Topf voll Honig aus. 

 

BUSCH, Wilhelm. O fantasma Lambão: e outras histórias. 4ªed. São Paulo: Melhoramentos, 

[s.d.]. 32 p. (Série Busch). 

 

 


