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Resumo 

Muitos professores atribuem o baixo 

rendimento do aluno ao fato dele não ler e 

interpretar adequadamente os enunciados de 

questão avaliativos. Assim, na tentativa de 

investigar essa hipótese, optamos por elaborar 

uma unidade didática, via plano de trabalho 

docente, que contemple os gêneros discursivos 

fábula e poema-fábula, apropriados ao sexto ano. 

O objetivo será veicular o conteúdo, mediado por 

uma metodologia apropriada, para que depois 

possam ser analisados, por meio de questões 

elaboradas como corpus da pesquisa, os 

resultados coletados, verificando onde está o 

problema durante a resolução de 

enunciados/questões: é realmente o aluno que tem 

carências na leitura e compreensão, ou são os 

enunciados que estão sendo mal elaborados? 



Partindo da análise dos resultados, é que então 

mobilizaremos os encaminhamentos necessários: 

se a falha estiver no domínio linguístico-discursivo 

do aluno, serão veiculadas ações conjuntas, 

estratégias e instrumentos que deverão ser 

veiculados para sanar o problema; se os alunos 

tiverem êxito, haverá uma mudança no foco 

investigativo, passando a ser a elaboração e/ou 

seleção dos enunciados/questões, feita pelos 

docentes, haverá necessidade de instrumentalizá-

los. O intuito, assim, é que possam preparar 

enunciados avaliativos mais claros. No entanto, se 

forem detectados outros problemas, precisaremos 

rever as hipóteses e pensar em outras soluções.   

Palavras-chave  
Enunciado questão-avaliativo; leitura; elaboração de 

questões; fábula; metodologia eficiente.  

Formato do Material Unidade Didática via Plano de Trabalho Docente 

Público Alvo 
Alunos do sexto ano do Ensino Fundamental e 

Professores da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 APRESENTAÇÃO/PLANO NORTEADOR 

 

1.1 Tema 

Gênero Enunciado-Questão Avaliativo  

 

1.2 Público Alvo 

 

Alunos do sexto ano do Ensino Fundamental e Professores da escola 

 

1.3 Objetivos 

 

- Abordar, com os alunos do sexto ano, via Plano de Trabalho Docente, uma 

transposição didática do enunciado-concreto Fábula e do texto- enunciado Poema-

Fábula, com Questões Discursivas e Objetivas de Múltipla Escolha, para elaborar 

uma avaliação com Enunciados-Questão apropriados, construídos de acordo com o 

aporte teórico pesquisado; 

- Empregar outros instrumentos avaliativos durante o processo a fim de promover a 

avaliação formativa e contínua; 

- Elaborar e aplicar um teste com Enunciados-Questão, priorizando questões de 

Múltipla Escolha, sobre textos-enunciado dos gêneros analisados, para 

levantamento de dados, no processo de investigação das possíveis dificuldades dos 

alunos nesse aspecto. 

 

1.4 Justificativa 

 

Professores de todas as disciplinas sempre reclamam que o aluno não 

consegue interpretar o que lê. Isso fica visível, também, nas avaliações de larga 

escala, uma vez que elas mostram que estamos vivendo uma situação de 

―analfabetismo funcional, de dificuldade de leitura compreensiva e produção de 

textos apresentada pelos alunos.‖ (PARANÁ, 2008, p.47).  

Para Soares (1998), aprender a ler e a escrever vai muito além de decifrar 

as letras, é o indivíduo saber falar a respeito do que lê, usar em seu benefício para a 

compreensão do mundo que o rodeia. Nesse contexto, faz-se necessário o aluno 



não só conhecer o funcionamento do sistema de escrita, mas saber construir efeitos 

de sentidos, via leitura, em contextos específicos de produção. 

Diante disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN -- (BRASIL, 

1998) postulam novos posicionamentos, no que diz respeito ao ensino da Língua 

Materna, o que tem exigido aos professores reavaliarem sua prática, ao elegerem os 

gêneros discursivos como objeto de ensino e articulação e progressão curricular. 

Embora, a priori, as Diretrizes Curriculares Estaduais – DCE – (Paraná, 2008) 

tomem como conteúdo estruturante o discurso como prática social, acabam, ao final, 

corroborando os PCN, ao viabilizá-la, em termos de articulação e progressão 

curricular, por meio dos gêneros discursivos. As DCE entendem ser essencial que, 

para uma prática organizada e significativa, cada disciplina defina seus conteúdos 

estruturantes como uma forma de direcionar o trabalho. Segundo o documento, 

 
Entende-se por Conteúdo Estruturante, em todas as disciplinas, o conjunto 
de saberes e conhecimentos de grande dimensão, os quais identificam e 
organizam uma disciplina escolar. A partir dele, advêm os conteúdos a 
serem trabalhados no dia a dia da sala de aula. A seleção do Conteúdo 
Estruturante está relacionada com o momento histórico-social.  (PARANÁ, 
2008, p.62).  

 

Os conteúdos estruturantes são, logo, históricos e culturais. Em Língua 

Portuguesa, o conteúdo estruturante - discurso como prática social - assume ―a 

linguagem como prática que se efetiva nas diferentes instâncias sociais.‖ (PARANÁ, 

2008, p.63). Tal conteúdo, conforme posto, é levado a efeito por meio de enunciados 

concretos ou textos-enunciado dos gêneros discursivos – que, pode-se inferir, como 

exposto, sejam como eixo de articulação e progressão curricular. Assim, os gêneros 

discursivos - enunciados orais ou escritos típicos de cada esfera de atividade 

humana (BAKHTIN, 2003) - são materializados em textos-enunciado, numa 

interação entre sujeitos. Isso significa que  ―a língua será trabalhada na sala de aula 

a partir da linguagem em uso, que é a dimensão dada pelo conteúdo estruturante.‖ 

(PARANÁ, 2008, p.63).  

Ao abordar cada gênero, em termo de enunciados concretos, o professor 

deverá considerar as dimensões dos gêneros postuladas por Bakhtin (2003): 

conteúdo temático, estrutura composicional e estilo - marcas linguístico-enunciativas 

- indissoluvelmente associadas às condições de produção: locutor e seu papel 

social; alocutário e seu papel social, finalidade; suporte; época e local de circulação; 

trabalhando-os nas práticas de leitura, oralidade, escrita e análise linguística.    



Diante disso, é responsabilidade da escola cuidar para que o aluno tenha 

acesso e compreenda o maior número de gêneros discursivos possível, cabendo ao 

professor selecionar estes gêneros ―de acordo com as necessidades, objetivos 

pretendidos, faixa etária, bem como os conteúdos, sejam eles de oralidade, leitura, 

escrita e/ou análise linguística.‖ (PARANÁ, 2008, p.64).    

Foi a partir da insatisfação dos professores em relação à leitura e 

compreensão de um gênero específico, o Enunciado-Questão Avaliativo, que se 

pensou em realizar o estudo em foco, uma vez que o fracasso na leitura e 

interpretação também é sentido na escola escolhida como local de implementação 

do mesmo. Em reuniões pedagógicas e conselhos de classe, questionamos os 

professores a respeito do baixo rendimento dos alunos. Os professores, em sua 

maioria, acreditam que, por ler pouco, grande parte do alunado apresenta 

dificuldade para a compreensão dos textos-enunciado e atividades que lhes são 

proporcionados nas disciplinas, além de não possuírem vocabulário suficiente para 

interpretar. Enunciam que, por isso, o grau de compreensão é bastante baixo. A 

incompreensão e ―limitação‖ vocabular ocasionam, ainda, segundo eles, a não 

resolução de questões propostas em atividades diversas, visto que muitos alunos 

não conseguem entender o que está sendo solicitado em determinado enunciado. 

Consequentemente, a visão - diríamos hipótese – é de que o rendimento escolar é 

baixo, pois muitas dessas questões ficam em branco ou são respondidas de forma 

equivocada nas avaliações e, também, nas atividades desenvolvidas em sala e nas 

propostas como tarefa.  

Diante do exposto, percebemos a importância de investigar ―a queixa‖, a fim 

de descobrir se o problema está somente no que foi relatado pelos professores, ou 

se há algo mais interferindo no sucesso dos alunos em relação aos resultados das 

atividades avaliativas, em virtude de ser possível que o problema esteja, também, no 

enunciado proposto, por exemplo. Afinal, o professor foi instrumentalizado para 

elaborar tais questões?   

Caso a primeira hipótese seja comprovada, será prioridade trabalhar com o 

aluno uma forma de suprir essa carência, uma vez que, segundo as DCE (PARANÁ, 

2008, p.38), é ―notadamente nas aulas de Língua Materna, que o estudante 

brasileiro tem a oportunidade de aprimoramento de sua competência lingüística.‖ Ou 

seja, cabe ao professor dessa disciplina proporcionar ao educando práticas 



discursivas para desenvolver a competência linguístico-discursiva, o que se refletirá 

no seu desempenho nas outras disciplinas. 

No entanto, se a dificuldade maior estiver na elaboração ou na seleção do 

enunciado, será indispensável um trabalho de caracterização desse gênero com os 

professores, a fim de que estes adquiram o conhecimento necessário para preparar 

seus enunciados/questões com mais reflexão e clareza.  

A intervenção será desenvolvida com alunos dos sextos anos e professores 

da Escola Estadual ―Valdir Umberto de Azevedo‖, durante o primeiro trimestre do 

ano letivo de 2013. Antes de iniciar esta intervenção, durante os estudos, o 

professor pesquisador caracterizou os gêneros Enunciado-Questão Avaliativo de 

Múltipla Escolha e Enunciado-Questão de Dissertação1 e pesquisou teoria sobre 

como elaborar bem tais enunciados. Dessa forma, ele buscará estar 

instrumentalizado para iniciar seu trabalho com eficácia e elaborar um teste com 

questões claras e precisas. O teste, a princípio, seria composto apenas por 

enunciados de Múltipla Escolha, no entanto, durante a elaboração da produção 

Didático-Pedagógica, percebeu-se a importância de ampliar para as questões 

dissertativas, uma vez que essas também são muito abordadas em instrumentos 

avaliativos e em todo o processo ensino-aprendizagem. Todavia, vale ressaltar, que 

a prioridade ainda será os Enunciados-Questão de Múltipla Escolha, visto que são 

bastante veiculados na escola e, principalmente, em avaliações de larga escala, nos 

vestibulares e concursos. Ademais, em novembro do presente ano (2012), a 

Secretaria Estadual de Educação do Paraná implantou as provas do Saep (Sistema 

de Avaliação da Educação Básica do Paraná), com o objetivo de avaliar o nível de 

aprendizado dos alunos e, posteriormente, auxiliar o trabalho do professor. Neste 

ano foram avaliados os nonos anos e, para 2013, estão previstas duas avaliações 

para os sextos anos. Estas avaliações são elaboradas no formato Objetivo, ou seja, 

apenas com questões de Múltipla Escolha.   

Para o início do trabalho com os alunos, foi elaborada uma proposta de 

Unidade Didática, inserida no Plano de Trabalho Docente do primeiro trimestre, a 

qual contemplará atividades com o gênero Fábula e Poema-Fábula. O objetivo será 

veicular o conteúdo, mediado por uma metodologia apropriada e, pensamos, 

                                                           
1
 Na Produção Didático Pedagógica e no artigo, utilizaremos o termo Discursiva ao invés de 

Dissertativa ou de Dissertação, por ser mais usado em concursos, vestibulares e avaliações de larga 
escola. Esse termo foi abordado por Prupest (2007) ao se referir a questões cujas respostas exigem 
maior elaboração, uma vez que são escritas.  



eficiente, para que depois possam ser verificados, por meio das questões da 

avaliação elaborada como corpus da pesquisa, os resultados.   

A partir dos resultados dessa avaliação é que serão detectados quais os 

problemas na resolução de enunciados-questão: é realmente o aluno que tem 

carências de leitura e compreensão, bem como pobreza vocabular ou são os 

enunciados que não estão sendo elaborados, como deveriam? Ou, ainda, surgirão 

outros fatores? 

A análise dos dados estatísticos coletados com as turmas dos sextos anos é 

que responderão às inquietações. A correção será efetuada pelo índice de acertos e 

erros, devidamente tabulados2. Esses dados configurarão o corpus do presente 

projeto. Então, a partir de tais resultados, serão realizados os encaminhamentos 

necessários. 

A Metodologia de transposição didática dos gêneros abordados aplicada 

será a proposta por Gasparin (2009) a partir dos estudos da pedagogia Histórico-

Crítica apresentados por Saviani (2005) e do método dialético de construção do 

conhecimento (prática-teoria-prática) de Vygotsky (1994). Nesta metodologia, o 

aluno assume um papel ativo na aprendizagem e o professor é o mediador do 

processo, ambos essenciais para uma aprendizagem significativa. O começo e o 

―final‖ desse processo é a prática social: conteúdos abordados de forma 

contextualizada partindo do que o aluno já sabe, levando-o ao conhecimento 

científico. 

Com o objetivo de permitir a visualização da proposta didática elaborada por 

Gasparin (2009), a seguir, apresenta-se o quadro demonstrativo do Plano de 

Trabalho Docente, com os encaminhamentos didáticos adaptados ao Gênero Fábula 

e Poema-Fábula. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Quanto às questões discursivas, buscaremos critérios adequados para definir acerto e erro nesses 

enunciados-questão. 



Projeto de Trabalho Docente-Discente na Perspectiva Histórico-Crítica. 

PRÁTICA TEORIA PRÁTICA 

(ZONA DE 

DESENVOLVIMENTO 

REAL) 
ATUAL 

(ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL) 

(ZONA DE 

DESENVOLVIMENTO 

POTENCIAL) 
ATUAL 

Prática social inicial 
do conteúdo 

Problematização Instrumentalização Catarse 
Prática Social Final 

do conteúdo 

1) 1. Apresentação do 
conteúdo: 
 - Fábula e Poema-
Fábula 

2) a) Vivência cotidiana 
do conteúdo: 
- Contar, ler e assistir 
algumas fábulas, 
conversando sobre o 
que já sabem.  
 

a) b) O que o aluno já 
sabe: visão da 
totalidade empírica/ 
Mobilização 

- l- Leitura e análise oral 
de fábulas trazidas 
pelos alunos 

 
b) c) Desafio: o que 

gostaria de saber a 
mais? 
- Questionar os 
alunos sobre suas 
expectativas a 
respeito do gênero 
em questão. 

1) 2.Identificação 
e discussão 
sobre os 
principais 
problemas 
postos pela 
prática social 
e pelo 
conteúdo: 
- Como 
compreender 
fábulas para 
elaborar 
fábulas 
inéditas? 
 

2) a) Dimensões 
do conteúdo a 
serem 
trabalhadas: 
- Questionar a 
respeito das 
diversas 
dimensões do 
conteúdo 
(social, 
histórica, 
conceitual, 
cultural, 
literária) - 
leitura de 
livros com 
pequenas 
fábulas e do 
livro Fábulas 
de Esopo, 
Ruth Rocha. 

1) 3. Ações docentes 
e discentes para a 
construção do 
conhecimento: 
-Leitura e análise 
de textos-
enunciados do 
gênero fábula e 
Poema-Fábula 
(estrutura 
composicional, 
marcas 
linguísticas 
enunciativas e 
conteúdo temático, 
relacionados ao 
contexto de 
produção) 
-Produção de 
fábulas 

 
 

2) Recursos 
humanos e 
materiais: 
- Textos-
enunciados 
impressos, slides, 
livros e vídeos de 
fábulas e poemas-
fábula. 

1) 4. Elaboração 
teórica da 
síntese, da nova 
postura mental: 
Expressão da 
síntese. 
- Produção e 
reescrita de 
Fábulas. 
- Composição 
do livro das 
Fábulas da 
turma; 
- Melhor 
compreensão 
dos enunciados 
de questão. 
   
Avaliação:  
- Produção e 
Reestruturação 
textual, 
- Teste com 
questões bem 
elaboradas de 
múltipla escolha 
sobre o 
conteúdo 
estudado para 
coleta de dados. 
- Análise dos 
resultados da 
avaliação para 
possíveis 
encaminhamentos 

1) 5. Intenções do 
aluno: 
- Analisar mais 
criticamente as 
fábulas e suas 
morais; 
- Melhor 
compreensão dos 
enunciados de 
questão nas 
diversas disciplinas 
do currículo. 

2)  
3) a) Ações do aluno: 

- Apresentar as 
fábulas para os 
quartos e quintos 
anos; 
- Participar 
espontaneamente 
da contação, 
elaboração e 
análise de fábulas e 
outros gêneros 
discursivos. 
 

Quadro 1 – Demonstrativo do Plano de Trabalho Docente com adaptações do professor pesquisador 
Fonte: Gasparin, 2009, adaptado por Perfeito, Borges e Ohuschi (2010). 

 

 



 UNIDADE DIDÁTICA: FÁBULAS  

I – PRÁTICA SOCIAL INICIAL 

1 – Anúncio dos conteúdos 

Tempo Previsto: 1 aula 

    

 

 

 

 

 

 

 

Durante esse mês, iremos trabalhar com a Fábula. Vocês já devem ter 

estudado esse gênero discursivo em outras séries. Porém, faremos uma análise 

mais profunda a fim de que consigam compreendê-lo melhor. Nosso objetivo final é 

construirmos, juntos, um livro com fábulas inéditas para os alunos do quarto e quinto 

anos da escola, pois estes já leram quase todas as fábulas que têm na biblioteca. 

Vocês serão os fabulistas e, certamente, elaborarão textos3 bem legais. Só que para 

isso é necessário que sigamos um roteiro que organiza, etapa por etapa, a 

construção de textos desse gênero: seu conteúdo temático, sua estrutura, suas 

marcas linguístico-enunciativas (seu estilo, as palavras escolhidas para dar sentido), 

tudo isso associado ao contexto de produção. Somente depois da discussão deste 

roteiro, vocês estarão preparados para a produção. 

A princípio, será este o programa: 

1.  Leitura de algumas fábulas e poemas-fábula 

2. Conhecer a história do surgimento das fábulas  

3. Estudar o contexto da época em que surgiram as fábulas, a fim de 
compreender seu objetivo. 

4. Analisar várias fábulas e poemas-fábula, focalizando seu conteúdo 
temático, construção composicional, marcas linguístico-enunciativas (tempo 
verbal, marcas de temporalidade, discurso direto e indireto, uso de adjetivos, 
                                                           
3
 Para a parte prática da Produção Didático-Pedagógica (Unidade Didática) não serão utilizados os 

termos texto-enunciado ou enunciado-concreto, mas sim a palavra texto, por ser mais adequada para 
o contexto pedagógico. Porém, é preciso ter claro e o deixar também ao aluno que o texto é a 
manifestação concreta, individual, expressiva dos gêneros discursivos.  

Professor, nessa etapa é muito importante 

estabelecer um diálogo contínuo com o aluno, 

mostrando-lhe a importância do trabalho 

proposto e do papel essencial exercido pelo 

aluno nele. 



personificação...), associados ao contexto de produção. 

5 – Produzir uma fábula ou poema-fábula inédito 

6 – Formar um livro com as fábulas e poemas-fábula criados 

7 – Lançamento do livro junto à Comunidade Escolar  

8 – Apresentar o livro para os alunos do quarto e quinto ano 

9 – Realizar um Teste Objetivo sobre tudo o que foi visto a respeito da Fábula 
e do Poema-Fábula. 

 
Para continuarmos nosso estudo, gostaria que para a próxima aula 

trouxessem fábulas. Pode ser em livros ou retiradas da internet. 

 

2 – Vivência Cotidiana do Conteúdo      

PRIMEIRO MOMENTO 

Tempo Previsto: 2 aulas   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Você sabe o que é uma fábula? Onde já ouviu? 

b) Já estudou fábulas em outras séries? Como foi? 

c) Quem saberia contar uma fábula? 

d) Vocês pesquisaram e trouxeram as fábulas que eu havia pedido? Eu também 

trouxe. Vamos olhar? 

e) Em duplas, vocês escolherão e lerão duas ou três fábulas e anotarão no caderno 

o que há de semelhante entre elas. 

                                                                          
 
 
 
 

Motivar os alunos a participarem da discussão. 

Iniciar passando dois pequenos vídeos disponíveis 

no Youtube, Discovery kids. 

http://www.youtube.com/watch?v=_EvYa7sHdrs 

http://www.youtube.com/watch?v=gY6mvFfsDoc 

Acesso em: 20/10/2012 

Deixar que algumas duplas falem a respeito de suas 

descobertas. Pedir que os outros alunos comentem 

sempre que tiverem uma contribuição ou dúvida. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_EvYa7sHdrs
http://www.youtube.com/watch?v=gY6mvFfsDoc


f) O que vocês já perceberam que é característica de todas as fábulas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO MOMENTO       

Tempo Previsto: 2 aulas  

 Agora, vocês terão um desafio: receberão cinco textos, vão ler em duplas e 

identificar quais deles são fábulas. Levem em conta o que observaram e 

comentaram durante a leitura das fábulas trazidas por vocês e as discussões feitas 

em sala. 

1. A formiga e a pomba – Disponível em: 
<http://sitededicas.ne10.uol.com.br/fabula14a.htm>. Acesso em:19/10/2012 

2 . Bolo Verde – Disponível em:  
<http://tudogostoso.uol.com.br/receita/508-bolo-verde.html>. Acesso em: 
19/10/2012 

3. A rosa e o amaranto 
<http://contosanimados.blogspot.com.br/2011/04/rosa-e-o-amaranto.html>. 
Acesso em: 19/10/2012 

4. Cinderela 
<http://contosfadas.blogspot.com.br/2007/07/cinderela.html>. Acesso em: 
19/10/2012 

5. A cigarra e a formiga 
<http://asfabulasdeesopo.blogspot.com.br/2009/04/cigarra-e-formiga.html>. 
Acesso em: 17/10/2012 

 
 
 
 
 
 

Professor, aqui é a oportunidade que temos para 

verificar o que os alunos já construíram sobre o 

texto-enunciado fábula: apresenta como título 

sempre nome de animais ou vegetais, tem sempre 

um ensinamento moral, texto de domínio narrativo 

com tempo indeterminado, faz uso do discurso direto 

ou indireto, texto em prosa ou verso. 

Disponibilizar um tempo para que realizem a 

atividade. Em seguida, iniciar as 

apresentações! 

 

http://sitededicas.ne10.uol.com.br/fabula14a.htm
http://tudogostoso.uol.com.br/receita/508-bolo-verde.html
http://contosanimados.blogspot.com.br/2011/04/rosa-e-o-amaranto.html
http://contosfadas.blogspot.com.br/2007/07/cinderela.html
http://asfabulasdeesopo.blogspot.com.br/2009/04/cigarra-e-formiga.html


Pronto! E aí quais são as fábulas? Por quê? O que observaram para realizar a 

escolha? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para a próxima aula, quero que pesquisem o conceito de fábula. Pode ser no 

dicionário, em livros, na internet... Anotem no caderno. 

Pesquisem, também, o histórico da fábula. Quando e como surgiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – PROBLEMATIZAÇÃO  

TERCEIRO MOMENTO: 

Tempo Previsto: 2 aulas 

1 – Dimensão conceitual: E então, quem pesquisou o que é fábula? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivar os alunos e mostrar a importância de sua 

ajuda para a construção de um conhecimento 

significativo. 

 

Deixar que falem e ir anotando no quadro. 

Depois, a partir do que está escrito, elaborar 

com eles um conceito prévio e lembrar que este 

conceito pode sofrer alterações após os 

estudos. 

 

Reforçar com eles as regularidades dos 

textos, para que identifiquem as marcas do 

gênero discursivo fábula. 

 



2 – Dimensão Histórico-cultural: E a história da fábula? O que vocês encontraram 

de interessante? Por que vocês acham que as fábulas eram inventadas? Qual a sua 

importância para a sociedade daquela época? E hoje, elas continuam sendo 

importantes? Por quê? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Dimensão Moral: A fábula, como vimos anteriormente ao compararmos textos 

de outros gêneros que lemos, busca trazer um ensinamento moral. O que a fábula 

pretende ensinar? Para quê? Para quem? Como isso pode nos ajudar? Devemos 

seguir sempre a moral da fábula? Ou podemos discuti-la? 

 

4 – Dimensão cultural: A fábula faz parte do nosso folclore. O que isso significa?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUARTO MOMENTO         

Tempo Previsto: 2 aulas 

A- Atividade de Sistematização: 

Nesse momento faremos a leitura de um texto que irá organizar tudo o que falamos 

ou lemos até agora. É um texto que vai falar com detalhes sobre a Fábula. Durante a 

 
Dar voz aos alunos e ir complementando 

sempre que necessário, oralmente. 

 

Nesse momento, deixar que exponham suas ideias 

e ir complementando sempre que necessário. 

Elaborar outras questões que possam ir instigando 

os alunos a descobrirem as marcas estáveis da 

fábula. 



leitura, vocês devem ir sublinhando os trechos que trazem informações importantes 

a respeito desse gênero discursivo. 

Histórico das Fábulas 
Há muitos e muitos anos, o homem começou a contar histórias de 

todos os tipos...Umas que explicavam as coisas da natureza, outras que 
falavam sobre as suas viagens, sua vida, seus desejos...Umas com fadas e 
seres mágicos, outras com animais ou objetos com qualidades humanas... 

 A fábula é um desses tipos de história de que estamos falando e são 
contadas há mais ou menos 2800 anos. Geralmente, elas apresentam uma 
cena vivida por animais, plantas ou objetos que agem e falam como se fossem 
gente. Elas são contadas ou escritas para dar um conselho, alertar sobre algo 
que pode acontecer na vida real, para transmitir algum ensinamento, para 
fazer alguma crítica, uma ironia etc. Por isso, muitas vezes, no finalzinho das 
fábulas, isto é, quando a história acaba, aparece uma frase destacada, que 
costumamos chamar moral da história. A maioria dessas histórias trata de 
certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza de 
alguns, a ganância, a gratidão, o ser bondoso, o não ser tolo etc. Esses são 
alguns temas das fábulas. 

As fábulas são tão antigas quanto as conversas dos homens. Como 
foram passadas de boca em boca pelo povo, não sabemos quem as criou. De 
qualquer forma, conhecemos algumas fábulas que foram criadas no século 
VIII antes de Cristo ou a.C. (800 anos antes do ano número 1!). Sabemos 
também que fábulas são muito antigas, do Oriente, foram difundidas na Grécia 
no século VI a. C., há 2600 anos, por um escravo chamado Esopo. Nos anos 
que seguiram, elas continuaram a ser contadas e foram também escritas. Mais 
tarde, nos anos de 1600 (século XVII), o escritor francês Jean de La Fontaine, 
um nome muito importante no mundo das fábulas, reescreveu e adaptou as 
fábulas de Esopo, além de criar novas histórias. 

Muitos outros escritores escreveram fábulas no mundo inteiro, No 
Brasil, um dos escritores mais importantes que reescreveu antigas fábulas e 
criou novas foi Monteiro Lobato. Seus primeiro livros dirigidos às crianças 
foram publicados em 1921, portanto, no século XX.     

     (FERNANDES, 2001, p.17-18) 

 

E, então, o que acharam? 

Para entendermos melhor a fábula é preciso conhecermos um pouco sobre a época 

em que surgiram e sobre o primeiro fabulista. 

 
 

  
 
 

Apresentar em slides, na TV pendrive, o 

contexto de produção das fábulas e a 

biografia de seu primeiro autor: Esopo. 

Você poderá encontrar em Fernandes, 

2001. 

 



Como tarefa, para fixar o que vimos, vocês irão ler no livro didático de Língua 

portuguesa, os textos intitulados Você sabia? das páginas 56, 57, 58 e 59. Eles 

indicarão alguns dos principais fabulistas (Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

III – INSTRUMENTALIZAÇÃO   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor, essa atividade pode ser mudada por você. 

Quisemos aqui aproveitar o conteúdo do livro didático de 

Língua Portuguesa adotado pela escola (Português, A 

Arte da Palavra – sexto ano – Gabriela Rodella de 

Oliveira, 2009), pois o mesmo apresenta uma unidade 

sobre as fábulas, mostrando os principais fabulistas. 

Caso o livro adotado por sua escola não tenha, peça aos 

alunos que pesquisem. 

Serão analisadas com os alunos várias fábulas; outras 

serão assistidas na TV pendrive; outras, ainda, serão 

passadas em forma de slides ilustrados, também na TV 

pendrive. Para todas elas, serão elaboradas questões e 

atividades sistematizadas que abordem o contexto de 

produção, conteúdo temático, construção composicional 

e marcas linguístico-enunciativas.      

 



B - Atividade 2:   

QUINTO MOMENTO  

Tempo Previsto: 2 aulas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Texto 1:  A Reunião Geral dos Ratos (adaptada por Valdirene Aparecida da Silva)  

Certa vez, os ratos estavam sendo ameaçados por um gato. Este estava lhes 

causando muitos transtornos, não conseguiam sair de suas tocas para se alimentar 

sem que fossem atacados e perseguidos. Alguns já haviam sido devorados, pois o 

gato agia sorrateiramente. 

Diante disso, resolveram fazer uma assembleia para encontrar uma forma de 

resolver tal problema. A reunião foi marcada e todos os ratos compareceram. 

Depois de muita discussão e colocações não aceitas, um rato bem jovem 

levantou-se e deu a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato, assim, 

sempre que o gato chegasse perto eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. 

Todo mundo bateu palmas, o problema estava resolvido.   

Vendo aquilo, um rato mais velho, que tinha ficado o tempo todo calado, 

levantou-se de seu canto. Falou que o plano era muito inteligente, que com toda a 

certeza as preocupações deles tinham chegado ao fim. E perguntou qual deles iria 

colocar a sineta no pescoço do gato. Pediu que levantasse a mão o que se 

dispusesse a colocar em prática o plano. 

Todos os ratos foram saindo em silêncio um a um. 

Moral: Falar é fácil, fazer é que são elas. 

 

Será entregue aos alunos uma folha com três versões 

adaptadas pela professora pesquisadora da fábula de 

Esopo ―A Reunião Geral dos Ratos‖. O objetivo é que 

os alunos possam comparar a fábula em prosa e em 

verso, com emprego de discurso direto e indireto. Os 

textos e as atividades deverão ser colados no caderno. 

 



Texto 2:  A  Reunião Geral dos Ratos (adaptada por Valdirene Aparecida da Silva)  

Certa vez, os ratos estavam sendo ameaçados por um gato. Este estava lhes 

causando muitos transtornos, não conseguiam sair de suas tocas para se alimentar 

sem que fossem atacados e perseguidos. Alguns já haviam sido devorados, pois o 

gato agia sorrateiramente. 

Diante disso, resolveram fazer uma assembleia para encontrar uma forma de 

resolver tal problema. A reunião foi marcada e todos os ratos compareceram. 

Depois de muita discussão e colocações não aceitas, um rato bem jovem 

levantou-se e deu a ideia: 

- Vamos pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sempre que ele 

chegar perto ouviremos a sineta e poderemos Fugiu correndo.  

Todo mundo bateu palmas: 

- Viva! Bravo! O problema está resolvido!   

Vendo aquilo, um rato mais velho, que tinha ficado o tempo todo calado, 

levantou-se de seu canto e disse: 

- O plano é muito inteligente, com toda a certeza nossas preocupações 

chegaram ao fim.  

E perguntou: 

- Quem irá pendurar a sineta no pescoço do gato? Levante a mão quem se 

dispõe a colocar em prática o plano. 

Todos os ratos foram saindo em silêncio, um a um. 

 
 

Texto 3: A Reunião Geral dos Ratos (adaptada por Valdirene Aparecida da Silva)  
 
Com um gato sempre a lhes perseguir,  

os ratos resolveram se reunir. 

O problema era preciso resolver! 

Tinham que decidir o que fazer. 

 

Iniciaram, pois, a reunião.  

E, depois de muita discussão, 

um jovem rato teve uma grande ideia! 

E a colocou, todo eufórico, para a assembléia. 



 

A solução parecia um primor: 

―É só pendurar uma sineta no pescoço do ameaçador. 

Esta poderá nos avisar 

sempre que o gato se aproximar.‖ 

 

Os ratos aplaudiram sem parar. 

Estavam salvos, era só comemorar! 

No entanto, a alegria acabou 

quando um velho rato se levantou. 

 

Com calma e sabedoria, fez a pergunta fatal:  

―Quem pendurará a sineta no inimigo mortal?‖  

Um a um foram saindo os ratos sem nada dizer. 

Ninguém tinha coragem de tal ato fazer. 

 

E a moral aqui podemos rápido encontrar. 

Há coisas que são bem fáceis de falar. 

No entanto, na hora de agir, 

todos querem mesmo é fugir!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Professor, caso você prefira trabalhar com a fábula 

original, ela encontra-se disponível em: 

1. Fábulas, Monteiro Lobato, São Paulo, Ed. 

Brasiliense:1966, 20ª edição.   

2.<http://asfabulasdeesopo.blogspot.com.br/2009/04/asse

mbleia-dos-ratos.html>. Acesso em 17/10/2012.  

http://asfabulasdeesopo.blogspot.com.br/2009/04/assembleia-dos-ratos.html
http://asfabulasdeesopo.blogspot.com.br/2009/04/assembleia-dos-ratos.html
http://asfabulasdeesopo.blogspot.com.br/2009/04/assembleia-dos-ratos.html


CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

1. Todos perceberam que os três textos são versões da mesma fábula? De que 

tema eles tratam? 

2. Quem é a autora desse texto? O significa dizer que ele foi adaptado?  

3. A fábula original foi contada por Esopo. Quem foi Esopo, mesmo? Em que época 

ele viveu? 

4. As fábulas são histórias que existem há muito tempo. A quem se destinam? 

5. Vimos que as fábulas eram escritas para orientar o povo da época. Hoje, o que 

essa fábula ensina?  

6. Assinale com X o suporte no qual as fábulas, geralmente, são veiculadas: 

(a) jornal                 (b)  revista               (c) livros literários        (d) televisão    

 

CONTEÚDO TEMÁTICO  

1. Marque X na alternativa que corresponde ao tema dessa fábula: 

(a) O desentendimento entre dois seres. 

(b) A facilidade que se tem em sugerir soluções e a dificuldade que se tem em 

realizá-las. 

(c) As consequências que a inveja pode causar na vida de alguém. 

(d) A importância de se ajudar e respeitar o outro em suas limitações. 

2. Nas pesquisas que vocês realizaram, vimos que as fábulas abordam temas 

ligados a problemas humanos da vida comum que se repetem sempre, 

independente da época. Dos temas abaixo, assinale os que poderiam ser tratados 

em uma fábula:  

a) (  ) O bem sempre vence o mal. 

b) (  ) O preguiçoso pode se dar mal. 

c) (  ) A história de Cambé. 

d) (  ) A vida de Valdir Umberto de Azevedo. 

e) (  ) A paciência nos faz resolver os problemas da vida. 

f)  (  ) Classificação dos animais. 



g) (  ) A inveja pode levar alguém à morte. 

h) (  ) Algumas pessoas gostam somente de falar, mas nada fazem.    

 

3. A fábula, dentro do tema, apresenta uma situação-problema e, também, uma 

resolução para esta. Na fábula que acabamos de ler, qual  a situação-problema? 

Qual a solução?  

4. Pense em outras fábulas que lemos. Escreva a situação-problema e a resolução 

de uma delas: 

5. Vocês receberão duas fábulas. Deverão lê-las e indicar o problema e a resolução 

apresentados em cada uma: 

a) A raposa e as uvas: 

Problema: 

Resolução: 

 

b) A cigarra e a formiga: 

Problema: 

 

Resolução: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, se quiser, pode mobilizar outras fábulas. É 

essencial, no entanto, que o aluno perceba que, na maioria 

das vezes, a fábula não traz um final feliz para todas as 

partes. Essas fábulas podem ser encontradas em qualquer 

livro de fábulas ou em blogs, como:  

http://web.educom.pt/pr1305/fabulas.htm 

 
 

http://web.educom.pt/pr1305/fabulas.htm


CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL E MARCAS 

LINGUÍSTICO-ENUNCIATIVAS 

                                                                                                        
SEXTO MOMENTO  

Tempo Previsto: 2 aulas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Qual a forma de apresentação de cada fábula? Estão divididas em estrofes, em 

parágrafos? Vamos reler cada uma delas, observando as diferenças entre um texto 

escrito em parágrafos e um texto escrito em versos. Escreva no quadro as 

características que você observou em cada um: 

 

PROSA VERSO 

  

 

 

 

 

2 – Leia mais esses dois poemas e compare-os com o texto 3. O que você 

percebeu? O que há de semelhante entre eles? E de diferente? 

Convite 

 PAES, José Paulo. Quem, eu? São 

Paulo: Atual, 1996.  

 

Bolhas 

 MEIRELES, Cecília. Obra poética. 

Rio de Janeiro: Aguilar, 1983.  

 

Professor, nessa etapa é muito importante que os alunos 

percebam as diferentes estruturas composicionais de uma 

fábula. Por isso, mostrar para eles as silhuetas dos textos 

(em prosa, em verso), além do título e da moral. 



3 – Estes textos são fábulas também? Por quê? 

 

4 – Assinale a alternativa que comprova que o texto 3 é um poema-fábula: 

(a) Apresenta-se em estrofes e versos, traz uma situação-problema envolvendo 

animais, os animais têm atitudes e adjetivos humanos, encerra-se com uma moral. 

(b) É apresentado em estrofes e versos, com rimas, expressa sentimentos e 

emoções, conta um fato envolvendo animais, usa o discurso direto, ocorre em local 

e tempo definidos. 

(c) Texto organizado em parágrafos, usa discurso direto, narrador em 3ª pessoa 

verbal, personagens animais com atitudes humanas, procura passar um 

ensinamento moral. 

(d) Texto em prosa, com relatos de experiências da vida de alguém, com narrador 

em primeira pessoa verbal e verbos no tempo presente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 - A moral de uma fábula pode vir escrita no final do texto, ou seja, estar explícita. 

Ou pode ser compreendida pela leitura do texto, ou seja, estar implícita. Como foi 

apresentada a moral em cada um dos textos: de forma explícita ou implícita? Copie 

no quadro a(s) explícita(s): 

Texto 1 Texto 2 Texto 3 

   
 

Professor, procurar deixar o mais claro possível para o 

aluno que poema é uma forma de apresentação na qual o 

texto apresenta-se dividido em estrofes e versos, podendo 

apresentar ou não rimas. 

Explicar para eles que o gênero poema tem outras 

características, porém isso será abordado em outro 

trimestre ou série. O que é importante nesse momento é 

que entendam a sua forma e que alguns escritores 

preferiram recontar as fábulas de Esopo em versos.  



6 – A moral da fábula pode ser constituída por um provérbio ou ditado popular. 

Pesquise provérbios e ditados populares que servem como moral de fábulas e traga 

para a próxima aula.  

 SÉTIMO MOMENTO  

             Tempo Previsto: 2 aulas 

1 - Quem trouxe os provérbios e ditados populares que solicitei? Vamos ler alguns. 

Vocês já viram alguns deles serem usados como moral de fábula? Quais? Em que 

fábulas? Provérbios ou ditados populares são frases carregadas de sentido que 

trazem ensinamentos ao homem, por isso são usados como moral. 

 

2 – Vamos ler algumas morais (provérbios, ditados populares) e discuti-las. Vocês 

dirão se concordam ou não com cada uma e por quê.  Se estes provérbios e ditados 

são ou devem ser sempre seguidos ou não. Se são condizentes com a realidade 

atual da sociedade.  

 

3 – Das frases abaixo, assinale a única que é considerada uma moral de fábula: 

(a) Quem tudo quer, muito tem. 

(b) Devagar podemos chegar atrasados.   

(c) Quem desdenha, quer comprar. 

(d) Amar a Deus sobre todas as coisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversar a respeito do significado de algumas morais, 

questionando o fato de sua veracidade. Sugerimos que 

ouça a música ―Bom Conselho‖, de Chico Buarque a 

qual inverte os sentidos produzidos por ditados 

populares e provérbios.  



                      Atividade em grupo:            

3 - Hoje, vamos realizar uma atividade com as fábulas de Esopo, recontadas por 

Ruth Rocha em seu livro Fábulas de Esopo; e com o livro Fábulas Palpitadas de 

Pedro Bandeira que também reconta as fábulas de Esopo. Cada dupla receberá um 

livro de cada autor e duas fichas, ficará responsável por ler e anotar o que se pede a 

respeito de uma fábula de cada livro, determinadas pelo sorteio do professor. 

Depois, cada dupla apresentará suas observações e formaremos um painel com o 

que observamos de semelhanças entre todas as fábulas. Primeiro, vamos conhecer 

um pouco os autores Ruth Rocha e Pedro Bandeira e seus livros de fábulas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentar aos alunos o livro Fábulas de Esopo, de Ruth 

Rocha e sua biografia em slides para serem passados na TV 

pendrive. Depois, fazer o mesmo com o livro de Pedro Bandeira, 

Fábulas palpitadas. Utilizar as biografias do final do próprio livro. 

Verificar se a biblioteca da escola possui em seu acervo esse 

livro. Caso não tenha, a atividade pode ser desenvolvida com 

outras fábulas da biblioteca ou disponíveis na internet.  O objetivo 

é que percebam a organização da fábula: narrador, tempo, 

espaço, personagens, enredo (situação-problema, resolução e 

moral).  Sugerimos o quadro a seguir, pois é importante verificar 

aqui a necessidade ou não de relembrar os momentos e 

elementos de organização da narrativa, para, depois. adaptar  à 

estrutura composicional das fábulas. 

 

 

 



Para Leitura e Reflexão do Professor: 

NARRAÇÃO 

 

O que é narrar? Narrar é contar um fato, um episódio, uma situação.  

Textos da ordem do narrar contam com alguns elementos essenciais: 

NARRADOR: dono da voz ou, em outras palavras, a voz que nos conta os fatos e 

seu desenvolvimento. Dependendo da posição do narrador em relação ao fato 

narrado, a narrativa pode ser feita em 1ª pessoa (narrador personagem) ou em 3ª 

pessoa (narrador observador) 

PERSONAGEM: os personagens em uma narrativa podem ser: 

 Principal ou protagonista — Desempenha o papel de maior importância. 

 Secundária – Desempenha papel menos importante que o protagonista  

 Figurante – Não desempenha um papel significativo, mas, a sua presença é 

importante para a compreensão da ação. 

ENREDO: é o desenrolar dos acontecimentos. O enredo se organiza em torno de 

um conflito, ou seja, um problema a ser resolvido, o qual cria no leitor ou ouvinte 

uma expectativa em relação aos fatos. O enredo possui as seguintes partes: 

 Introdução/situação inicial: o narrador costuma apresentar os fatos iniciais, as 

personagens e, eventualmente, o tempo e o espaço. A introdução de um texto 

narrativo é muito importante, porque deve despertar a atenção do leitor e situá-lo 

diante da história que vai ler. 

 Ações:Conjunto dos acontecimentos que constituem a história.  

 Complicação/conflito: é a parte do enredo em que é desenvolvido o problema ou 

conflito. 

 Clímax: é o momento culminante da história, o momento de maior tensão, aquele 

em que o conflito atinge o seu ponto máximo. O clímax na narrativa deve despertar 

a curiosidade e a atenção do leitor. 

 Desfecho/situação final: é a solução do conflito, a parte final: boa, má, 

surpreendente, trágica, cômica ou feliz.  

AMBIENTE/ESPAÇO: é o cenário por onde circulam as personagens e onde se 

desenrola o enredo. 

TEMPO: O narrador pode se posicionar de diferentes maneiras em relação ao 

tempo dos acontecimentos - pode narrar os fatos no tempo em que eles estão 

acontecendo; pode narrar um fato perfeitamente concluído; pode entremear 

presente e passado. 

Há também, o tempo psicológico, que reflete angústias e ansiedades de 

personagens e que não mantém nenhuma relação com o tempo propriamente dito, 

cuja passagem é alheia à nossa vontade. 

 
Disponível em: 

<http://www.educacao.te.pt/jovem/index.jsp?p=117&idArtigo=5317> Acesso em: 25/09/2012 

 

 
 

http://www.educacao.te.pt/jovem/index.jsp?p=117&idArtigo=5317


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de Ficha a ser utilizada para a análise das fábulas 
Organização e elementos da narrativa (situação específica da fala) 

Leia a fábula e preencha essa ficha com os dados dela: 

Título  
 

Narrador 
(Quem 
narra a 
fábula é 
personagem 
ou é uma 
terceira 
pessoa?) 

Personagens 
(Quais 
personagens 
vivem os fatos 
narrados na 
fábula?) 

Tempo (Que 
palavras 
mostram 
quando 
ocorreu o fato 
narrado na 
fábula?) 

Espaço  
(Onde ocorrem 
os fatos 
narrados no 
texto? Há um 
lugar 
especificado?)  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Moral (A moral dessa fábula está escrita ou implícita mo texto?) Escreva-a: 
 
 
 

ENREDO: 

Apresentação: 
 
 
 
Situação- Problema: 
 
 
 
 
Resolução:  
 
 
 

Em duplas, a partir das leituras e análises das fábulas 

de Ruth Rocha e Pedro Bandeira, os alunos deverão 

preencher a ficha sugerida.  

ROCHA, Ruth.Fábulas de Esopo. Ed.reform. – São 

Paulo: Moderna, 2010 

BANDEIRA,  Pedro. Fábulas Palpitadas. São Paulo: 
Moderna, 2012  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 OITAVO MOMENTO 

                            Tempo Previsto: 2 aulas 

1. Vocês perceberam, pela atividade realizada, que a fábula é um texto de domínio 

narrativo, pois tem um narrador que conta uma história (com enredo: apresentação, 

situação-problema, resolução), embora não faça parte dele; personagens que 

vivenciam os fatos; tempo e espaço nem sempre determinados e um ensinamento 

moral que às vezes aparece escrito e outras vezes, não. Agora, vamos analisar os 

fatos. Já vimos que as fábulas possuem uma linguagem simbólica, embora os 

personagens sejam animais, vegetais ou objetos, os sentidos são produzidos para 

pessoas de uma determinada sociedade. Cada animal (personagem) representa um 

tipo de pessoa na sociedade. Mostrarei na TV alguns animais e gostaria que vocês 

relacionassem um adjetivo humano a eles: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir da apresentação das duplas, anotar no quadro as 

principais características das fábulas estudadas por elas. Em 

seguida, montar um painel com os elementos da narrativa, 

aproveitando os dados observados pelos alunos. Levá-los a 

perceber que as fábulas são textos do domínio narrativo. As 

fábulas analisadas devem estar coladas nele.  

Este painel deverá permanecer na sala durante todo o tempo 

de estudo desse gênero, pois todas as atividades retornam a 

ele. 

Mostrar fotos/figuras de alguns animais na TV pendrive 

para que os alunos digam se representam pessoas 

fortes, inocentes, frágeis, ingênuos, espertos, 

traiçoeiros, trabalhadoras, vingativas... Procurar 

escolher os animais que mais aparecem nas fábulas. 



 
2. Agora, vocês irão retomar as fábulas analisadas e apresentadas pelas duplas e 

escrever no caderno os animais que nelas apareceram e atribuir um adjetivo 

humano que eles estão representando no texto:                    

 

3. Relacione cada animal (substantivo) aos adjetivos mais adequados a ele, quando 

ele é personagem de uma fábula:  

(A) Lobo                                                  (  ) sábia, inteligente 

(B) Formiga                                             (  ) ingênuo, frágil  

(C) Cachorro                                           (  ) amigo, fiel, protetor    

(D) Ovelha                                               (  ) feroz, mau, traiçoeiro, forte  

(E) Águia                                                 (  ) esperta, má, desonesta 

(F) Leão                                                  (  ) trabalhadora, honesta, organizada   

(G) Raposa                                             (  ) inocente, frágil, mansa    

(H) Coruja                                               (  ) traiçoeira 

 (I) Sapo                                                  (  ) veloz, ágil 

(J) Cobra                                                 (  ) forte, destemido, líder 

(L) Burro                                                  (  )  feio, asqueroso, invejoso 

 

4 – Já vimos, que além dos personagens, no texto de domínio narrativo há a 

presença do narrador. Nas fábulas o narrador é uma terceira pessoa. Assinale a 

alternativa que apresenta trechos que comprovam essa afirmação: 

(a) - Vamos pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sempre que ele chegar 

perto ouviremos a sineta e poderemos fugir correndo.  

(b) - Viva! Bravo! O problema está resolvido!   

(c) - Quem irá pendurar a sineta no pescoço do gato? Levante a mão quem se 

dispõe a colocar em prática o plano. 

(d) Certa vez, os ratos estavam sendo ameaçados por um gato. Este estava lhes 

causando muitos transtornos, não conseguiam sair de suas tocas para se alimentar 

sem que fossem atacados e perseguidos. Alguns já haviam sido devorados, pois o 

gato agia sorrateiramente. 

 

 



 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – No texto de domínio narrativo, podem aparecer as falas desses personagens de 

duas formas diferentes: 

 

Discurso direto: o narrador apresenta a própria personagem falando 

diretamente, permitindo ao autor mostrar o que acontece em lugar de 

simplesmente contar. O personagem, assim, aproxima-se do leitor. 

Discurso indireto: o narrador interfere na fala da personagem. Ele conta aos 

leitores o que a personagem disse, mas conta em 3ª pessoa. As palavras da 

personagem não são reproduzidas, mas traduzidas na linguagem do narrador 

http://www.brasilescola.com/redacao/tipos-discurso-narrativa.htm> Acesso em: 

20/09/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicar, aqui, a primeira e a terceira pessoa verbal, 

utilizando fragmentos dos textos analisados por 

eles em duplas e os textos colados no caderno. Se 

necessário, podem ser usadas outras fábulas 

coladas no caderno para ilustrar isso.  

Professor, esse é o momento de falar de discurso 

direto e indireto e mostrá-los em cada uma das três 

versões da fábula. Apresentar o direto com 

travessão e aspas, e mostrar o indireto.  

http://www.brasilescola.com/redacao/tipos-discurso-narrativa.htm


                 NONO MOMENTO 

                            Tempo Previsto: 2 aulas 

 
 
Agora que você viu a diferença entre a voz do narrador e a voz dos personagens, 

releia os três textos e observe as partes do narrador e as dos personagens. Em 

seguida, resolva as questões: 

 
I - Leia novamente o texto 1:  

1. Encontre onde há falas dos personagens e circule. 

2.  As falas são apresentadas em discurso direto ou indireto? 

3.  Como você descobriu isso? 

4. Que sinais de pontuação predominam nesse texto? 

5. Qual a função dos dois pontos no final da fábula? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II - Agora, vamos para o texto2:  

6. Você percebeu que as falas das personagens são separadas das do narrador?  

7. Quantas personagens falam durante a narrativa? Pinte a fala de cada uma das 

personagens de cores diferentes.  

8. Qual das alternativas abaixo, explica melhor o uso dos travessões nessa fábula? 

(a) Separa as explicações e comentários realizados pelo narrador. 

(b) Introduz a fala de cada personagem no discurso direto. 

(c) Marca o fim de uma ideia e início de outra. 

(d) Interrogar alguém a respeito de algo. 

9. Que outros sinais de pontuação foram usados no texto? 

10. Assinale com X a alternativa que mostra o efeito de sentido alcançado com o uso 

do ponto de exclamação, nesse texto: 

Professor, verificar a necessidade de retomar 

com os alunos os sinais de pontuação mais 

usados na fábula. Explorá-los nas fábulas do 

painel e em outras, se achar viável. 



(a) Mostra as dúvidas dos personagens em relação à solução encontrada para o 

problema. 

(b) Assinala a alegria do narrador quanto ao desfecho da história e o destino dos 

personagens envolvido. 

(c)  Demonstra a satisfação e felicidade dos ratos ao acreditar que a solução para 

os problemas fora encontrada. 

(d) Indica continuidade de pensamento. 

11. Justifique o uso dos dois pontos nessa fábula:  

12. No texto há alguma frase interrogativa? Como você pode identificá-la? 

13. As falas dos personagens são anunciadas por quais palavras?  

14. Essas palavras são chamadas de verbos elocução, pois anunciam a fala de um 

personagem. Pesquise nas outras fábulas do painel e escreva mais dois verbos de 

elocução: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III -  Enfim, o texto 3:   
15. Apesar de estar escrito em versos, nesse texto também aparecem as falas das 

personagens. Identifique-as, copie-as e escreva a qual personagem cada uma se 

refere.  

16. Que sinal de pontuação foi usado para separar a fala dos personagens do resto 

do texto?  O autor poderia ter usado outro sinal de pontuação, mantendo o mesmo 

sentido? Qual? 

17. Por ser um poema-fábula, a terceira versão do texto apresenta rimas. Pinte, no 

texto, cada par de rimas de cores diferentes. 

18. Copie do texto os verbos de elocução: 

Professor, mostrar aos alunos alguns verbos de elocução 

presentes nas fábulas, assim os mesmos poderão 

encontrar outros: dizer, afirmar, declarar, afirmar, 

exclamar, gritar, bradar, espantar,  

negar, contestar, ordenar, mandar, solicitar, aconselhar, 

pedir, solicitar, rogar, perguntar, interrogar, indagar, 

questionar, responder, retrucar, replicar... 

 

 



IV – Retome as fábulas coladas no painel e observe o discurso usado em cada uma 

delas: direto ou indireto. Observe, ainda, a pontuação usada em cada uma. A dupla 

escreverá em uma tira de papel se o discurso usado na fábula que analisou é direto 

ou indireto e colará ao lado dela. 

 

V – Vimos que a fábula sempre apresenta um ensinamento moral. Que pode estar 

explícito ou implícito no texto.  

19. Qual o ensinamento moral dessa fábula? Explique-o: 

20. Como aparece a moral em cada uma das três versões da fábula que você leu: 

de forma explícita ou implícita?   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DÉCIMO MOMENTO  
                 Tempo Previsto: 2 aulas 

 
 
 
 
 

 
        
 
 

1. Leia os trechos abaixo, retirados de fábulas: 
 

Professor, explorar bem a estrutura composicional, o tema e 

as marcas linguístico-enunciativas, associados ao  contexto 

de produção das fábulas, sempre retomando as três versões 

iniciais e as fábulas analisadas por eles. Outras fábulas 

podem ser trazidas e exploradas, até as do livro didático, se 

houver. Todas as atividades devem ser coladas no caderno 

e respondidas por eles, para fixação. 

Professor, as atividades a seguir 

explorarão o tempo e espaço nas fábulas. 



A) ―Certa vez, os ratos estavam sendo ameaçados por um gato.‖  

 

B) ―Um dia, as lebres, reunidas, se lamentavam entre si...‖ 

 

C) ―Uma raposa ia atravessando uma ponte, quando escorregou...‖   

 

a) Em qual (is) desses trechos há expressões de tempo? Sublinhe-os: 

b) Nesses trechos é possível dizer exatamente quando o fato ocorreu?  

c) Uma das características das fábulas é o fato de não indicar um tempo preciso, por 

isso o seu autor pode usar ou não marcadores temporais, os quais não indicam com 

exatidão quando ocorreram os fatos. Qual a importância dessa característica em 

relação ao objetivo principal da fábula (trazer ensinamentos)?      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Observe, no painel, os espaços onde ocorrem as fábulas analisadas por vocês. 

É possível identificar, com precisão, todos os lugares? Por que você imagina que 

isso acontece? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Professor, é importante que o aluno perceba que a 

indicação de tempo na fábula é vaga e imprecisa, não 

mostrando exatamente quando ocorrem os fatos. 

Segundo Fernandes (2001, p.54),  ―esse recurso é 

utilizado justamente para fazer com que o ensinamento 

seja tido como válido em qualquer época.‖  

Professor, mostrar ao aluno que o essencial em 

uma fábula é o fato em si, por isso o ―onde‖ 

(espaço) e o ―quando‖ (tempo), muitas vezes, 

são imprecisos, não muito detalhados. 



DÉCIMO-PRIMEIRO MOMENTO  

                Tempo Previsto: 1 aula 

 

Leia a versão da fábula ―A cigarra e a Formiga‖ :  

A cigarra e  a formiga (Adaptada por Valdirene Aparecida da Silva) 

Durante o verão, uma formiga trabalhava sem parar, enquanto uma cigarra 

cantava, cantava. 

A formiga aproximou-se da cigarra e disse: 

- Você não vai se preparar para a chegada do inverno? 

- Eu não, para quê? Quero é me divertir e aproveitar a vida. – respondeu a 

cigarra. 

-  Precisa juntar alimentos, pois tudo irá congelar! – alertou a formiga. 

A cigarra nem ligou e continuou cantando tranquilamente. 

Quando o inverno chegou, a formiga se recolheu em seu lar farto com as 

demais formigas. Enquanto isso, a cigarra tremia de forme e frio. 

Ouvindo música na casa da formiga, a cigarra resolveu pedir ajuda. Bateu na 

porta e imediatamente uma das formigas veio atendê-la. 

- Amiga Formiga, - disse ela – por favor me ajude! 

- O que você fez durante o verão?- questionou a formiga. 

- Cantei.   

- Pois agora, dance! 

 

Moral: Quem semeia vento, colhe tempestade. 

 
1) Todas as palavras sublinhadas pertencem a uma classe de palavras chamada 

VERBO. O verbo é uma palavra que sofre flexões, como as de tempo e pessoa. 

Você viu a flexão de pessoa quando estudou o narrador. Observamos que nas 

fábulas as partes do narrador são escritas em terceira pessoa, pois ele não participa 

dos fatos, só os narra. Leia novamente a fábula e observe que a maior parte dos 

verbos sublinhados estão na terceira pessoa. Quais verbos não estão na terceira 

pessoa? Em que pessoa estão? Por que eu isso ocorre, no contexto? 

 



 

 

 

 

 

 

 

2) Identifique e circule, no texto, os verbos de elocução a fim de que possa conhecê-

los e observar sua importância para o uso do discurso direto:  

3) O verbo pode aparecer conjugado no presente, no passado e no futuro. Qual 

desses tempos predomina nessa fábula? Comprove com três verbos usados nela: 

4) Agora, releia as fábulas coladas em seu caderno. Qual tempo verbal predomina? 

Qual o sentido do uso desse tempo verbal?  

5) Qual a diferença, quanto ao tempo de ação, no uso do verbo cantar nos trechos 

abaixo? 

a) ―...enquanto uma cigarra cantava, cantava.‖ 

b) ―- Cantei.‖   

6) Na fala ―Pois agora dance‖, o que o verbo sublinhado indica? Quando usamos 

verbos nessa forma? Você saberia dizer em que outros gêneros discursivos essa 

forma verbal aparece com mais frequência? 

7) Agora, observe o tempo verbal das morais das fábulas estudadas. Que tempo 

verbal predomina? Que efeito de sentido provoca? Pensando no objetivo das 

fábulas, justifique a importância do uso desse tempo verbal nas morais: 

8) Enumere os fatos de acordo com o texto e, em seguida, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta: 

I –   (   ) Moral: Quem semeia vento, colhe tempestade. 

II –  (  ) Durante o verão, uma formiga trabalhava se parar, enquanto uma cigarra 

cantava. 

III – (   ) A cigarra resolveu pedir ajuda à formiga. 

IV – (   )  O inverno chegou.        

V –  (   ) A formiga não ajudou a cigarra. 

(a) II – IV – III – V – I                  (b) V – II – III – I – IV 

(c) I – V – II – IV – III                  (d) III – I – IV – V - II  

 

Professor, nesse momento retomar a primeira e a 

terceira pessoa, pontuando ao aluno que só é 

usada a primeira pessoa quando é apresentada a 

fala da personagem. Reforçar a terceira pessoa do 

narrador observador.  



 

 

 

 

 

IV – CATARSE 

    DÉCIMO-SEGUNDO MOMENTO  

                           Tempo Previsto: 3 aulas 

 

Durante todo esse tempo trabalhamos com as fábulas. Quem se lembra de 

nosso objetivo inicial? Isso mesmo, elaborar fábulas originais e compor um livro de 

fábulas para serem lidas para os quartos e quintos anos. Agora chegou o momento 

de produzirmos nossas fábulas! Mas antes faremos outra atividade importante para 

que façamos uma boa produção.  

1. Primeiro, pense no que é mesmo uma fábula. Que características um texto 

precisa ter para ser considerado fábula. Vamos observar o caderno e o painel da 

sala e elaborar um resumo no caderno. Faremos em duplas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, orientar os alunos durante a elaboração 

do resumo, não deixando que eles se esqueçam de 

abordar cada aspecto estudado: forma 

composicional, temática, contexto de produção e 

marcas linguístico-enunciativas, em determinadas 

condições de produção. 

Professor, é importante que o aluno perceba a 

diferença de efeito de sentido causada pelo uso 

do pretérito na narrativa e do presente na moral. 

 



2. Agora sim, vocês estão preparados para elaborar excelentes fábulas. 

Lembre-se de que essa será apenas a primeira versão, depois vocês poderão 

avaliar o texto, de acordo com algumas questões elaboradas, retomar e reformular o 

que acharem que deve. Depois, poderão ainda reescrever mais uma ou duas vezes, 

após a correção do professor. Siga o roteiro:                      

 

a) Escolha uma situação que você quer abordar em seu texto: 

1. Alguém mais forte precisa da ajuda de alguém mais fraco; 

2. Alguém consegue vencer alguém pela esperteza; 

3. Alguém mais fraco paga por um crime que não cometeu; 

4. Alguém é solidário e depois recebe a recompensa; 

5. Alguém que é prevenido se dá bem; 

6. Alguém que quer tudo para si  acaba perdendo tudo; 

7. Fracos se unem e acabam vencendo; 

8. Alguém que persiste muito acaba superando desafios; 

9. Outra situação:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

b) Escreva a moral que está de acordo com a situação que você escolheu: 

 

c) Escolha personagens que representem bem a situação que você quer mostrar: 

 

d) Onde ocorrerá o fato? 

 

e) Que marcadores de tempo você usará? 

 

3  - Depois de ter pensado sobre tudo isso, você já pode elaborar a primeira versão 

de sua fábula. Depois que terminar, peça à professora a tabela de autocorreção para 

verificar se precisará fazer algum ajuste. 

 



QUESTÃO  NÃO SIM 

Coloquei título?   

As personagens são animais, vegetais ou objetos?   

Posso comparar as atitudes das personagens do 

meu texto com atitudes de seres humanos? 

  

A moral combina com a situação escolhida?   

A resolução combina com a moral?   

O texto está bem estruturado em parágrafos ou 

versos? 

  

A pontuação está bem usada?   

Usei discurso direto ou indireto corretamente?   

O narrador está em terceira pessoa?   

O tempo está impreciso, indeterminado?   

Evitei repetir palavras?   

Tenho certeza da grafia de todas as palavras?    

  

 

 

 

 

 

 

 

4 – Depois de rever sua fábula e reescrevê-la, mostre-a a um colega para que ele 

leia e aponte possíveis inadequações.  

5 – Quem quiser pode ler a fábula para os demais colegas e ouvir a opinião deles.  

6 - Reveja, se concordar com eles. Em seguida, entregue sua fábula á professora. 

7 – Levarei as fábulas para revisá-las. Então, vocês farão a  revisão para a versão 

final.  Na próxima aula, faremos um teste (prova) para verificar o que ainda não foi 

assimilado a respeito das fábulas. Estudem lendo o conteúdo que está no caderno! 

   

 

 

Auxiliar cada aluno na reescrita do texto e nos 

ajustes necessários para que possa ser 

considerado uma fábula.  



DÉCIMO-TERCEIRO MOMENTO        

Tempo Previsto: 2 aulas 

Hoje faremos nosso teste com Questões Discursivas e de Múltipla Escolha. Será 

parte da avaliação de todo o processo. A partir dele, veremos o que ainda vocês 

precisam saber mais sobre a fábula, o que ainda não ficou claro e precisa ser 

revisto. Então, passaremos ao próximo passo: escrita da versão final das fábulas 

que corrigi. 

DÉCIMO-QUARTO MOMENTO  

Tempo Previsto: 2 aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Cada aluno receberá sua fábula para fazer os ajustes necessários.  

Todos receberão uma folha com um espaço em branco e com linhas. Deverão 

passar a fábula, escrevendo-a nas linhas, questionando sempre que tiver dúvidas, 

caprichando na letra. 

Depois que terminarem sua fábula, faça uma ilustração. Pode desenhar ou procurar 

figuras apropriadas nesses livros e revistas e fazer colagem. 

Depois que terminarem, podem entregar e pegar um livrinho de fábulas ali da caixa 

para ir lendo. 

 

 

 

   

Realizar uma recuperação de conteúdo, oralmente, 

a partir da leitura do livro A formiga e a mosca, de 

Sandra Aymone. Em seguida, mostrar os equívocos 

mais frequentes na avaliação e ir questionando a fim 

de tirar as dúvidas. Em seguida, dar início à 

reescrita do texto. 

Professor, separar livros de recorte a fim de que os alunos 

com pouca habilidade no desenho possam recortar, caso 

queiram. Preparar, também, uma caixinha com livrinhos de 

fábula da biblioteca para que os alunos possam ler depois 

que terminarem a atividade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Título:______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



DÉCIMO- QUINTO MOMENTO 

                    Tempo Previsto: 2 aulas 

 

Hoje faremos o lançamento do nosso livro para a comunidade escolar! Vamos 

ler nossas histórias com bastante entusiasmo! 

 

 

 

 

 

 

 

V – PRÁTICA SOCIAL FINAL  

DÉCIMO-SEXTO MOMENTO      

Tempo Previsto: 2 aulas 

Nosso livro está pronto para ser editado. Hoje cada um, que se sentir à 

vontade, fará a leitura de sua fábula para os alunos dos quartos e quintos anos. 

Vamos ver a reação desses alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espera-se que os alunos promovam a socialização das 

produções. Caso a escola não tenha as séries inicias, 

pode-se pensar em apresentar para o sétimo, oitavo e 

nono ano. Ou um sexto ano apresentar para o outro. Fica 

a critério do professor e de acordo com a realidade da 

escola. Espera-se, ainda, melhor desempenho dos alunos 

na resolução de enunciados-questão. 

Promover o lançamento do livro junto à 

comunidade escolar. Fazer noite ou tarde ou 

manhã de autógrafos a fim de que os alunos 

sintam a importância de seu trabalho! 

 



OBSERVAÇÕES FINAIS: intenções do professor 
 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar a queixa diante da insatisfação 

dos professores em relação à leitura e compreensão de enunciados de questões 

avaliativas por parte dos alunos. Os professores, em sua maioria, acreditam que 

grande parte do alunado apresenta dificuldade para a compreensão dos textos-

enunciado e atividades que lhes são proporcionados nas disciplinas, além de não 

possuírem vocabulário suficiente para interpretar. A incompreensão e pobreza 

vocabular ocasionam, ainda, segundo eles, a não resolução de questões propostas 

em atividades diversas, visto que muitos alunos não conseguem entender o que está 

sendo solicitado em determinada questão. 

Tal investigação visa a descobrir se o problema está somente no que foi 

relatado pelos professores, ou se há algo mais interferindo no sucesso dos alunos 

em relação aos resultados das atividades avaliativas, em virtude de ser possível que 

o problema esteja, também, no enunciado proposto, por exemplo. Afinal, o professor 

foi instrumentalizado para elaborar tais questões?   

Ao final da aplicação dessa Unidade Didática, o professor pesquisador 

retomará o teste corrigido, fará uma tabulação dos dados a fim de observar as 

questões que a maioria dos alunos errou, se é que isso aconteceu. Levando em 

consideração que as questões foram bem elaboradas, uma vez que o professor 

pesquisador instrumentou-se para tal e efetuou várias revisões das mesmas, 

pretende-se investigar o que levou o aluno a possíveis: dificuldades com relação ao 

conteúdo ou falhas na leitura e interpretação do enunciado da questão pelo aluno. A 

princípio, iríamos abordar apenas questões de Múltipla Escolha, no entanto, no 

decorrer do estudo, percebemos a importância do trabalho também com questões 

discursivas, pois estas são tomadas em atividades diversas. Daremos prioridade às 

questões de Múltipla Escolha, porém, pois as mesmas serão bastante cobradas dos 

alunos nas avaliações da escola e, como posto, nas do Saep (Sistema de Avaliação 

da Educação Básica do Paraná), uma vez que o sexto ano fará duas no ano de 

2013.  

Caso, a maioria dos alunos tenha um bom desempenho fica comprovado 

que o problema na compreensão de enunciados não está exclusivamente na leitura 

e interpretação desses alunos, mas sim, na elaboração ou na seleção do enunciado. 



Dessa forma, será indispensável um trabalho de caracterização desse gênero com 

os professores, a fim de que estes adquiram o conhecimento necessário para 

preparar seus enunciados/questões com mais reflexão e clareza.  

No entanto, se depois de todo esse trabalho, utilizando uma metodologia 

eficiente e uso de enunciados bem elaborados, o desempenho for baixo, o trabalho 

a ser realizado é com os alunos, desenvolvendo estratégias de leitura e 

interpretação. 
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