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Resumo 
 

Acreditando que a educação escolar 
necessita ser acessível a todos e que a 
escola deve promover não apenas o 
ingresso, mas a aprendizagem efetiva, é que 
esse projeto de sequência didática pensa na 
formação do leitor, o qual passa por 
diferentes instâncias sociais como a família, 
grupos sociais e a escola. O trabalho de 
formação de um leitor crítico envolve 
inúmeras estratégias e habilidades de leitura, 
com a respectiva apresentação de diversos 
gêneros textuais. Dessa forma, para que este 
leitor se constitua como “leitor crítico” é 
necessário que a escola desenvolva seu 
papel no convívio da sociedade. Esta 
proposta da Produção Didático-Pedagógica 
visa promover a apropriação de estratégias 
de leitura que ofertam a interpretação e a 
compreensão autônoma de textos. A 
preocupação é ampliar a competência 
linguística discursiva dos alunos por meio de 
“fábulas”, a partir do retrospecto histórico de 
e autores mestres como Esopo, La Fontaine 
e Monteiro Lobato, levando os alunos a 
perceber especificidades do gênero, bem 
como os incitando a identificar valores éticos 
que emergem da sociedade. Desse modo, os 
encaminhamentos metodológicos serão 
desenvolvidos por meio de uma Sequência 



Didática acompanhada por um conjunto de 
atividades sistemáticas com objetivo de 
preparar os alunos para o domínio da língua 
em diferentes situações da vida cotidiana, 
mediando instrumentos eficazes para 
aprimorar suas capacidades leitoras. 

Palavras-chave  Leitura; estratégias; fábulas 

Formato do Material Didático Sequência Didática 

Público Alvo  
 

 

Aproximadamente 35 alunos do 7° ano do 
Ensino Fundamental 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

 

1. EXPLORANDO O GÊNERO 

 
Devemos sempre levar em consideração a importância da leitura para 

nos comunicarmos em sociedade, por isso nos utilizamos da linguagem oral e 

escrita. O leitor consegue transitar pelo corpo social em que convive através da 

leitura, interpretando, compreendendo e fazendo uso dos conhecimentos e 

experiências vivenciadas. 

A diversidade de gêneros textuais que circula pelas escolas tem o 

objetivo principal de formar cidadãos leitores, proporcionando-lhes não apenas 

a informação, mas, sobretudo, abrindo-lhes um novo mundo: o da consciência 

individual e coletiva. 

De fato, cabe aos educadores trabalhar com estratégias de leitura desde 

o Ensino Fundamental, época importante à formação de leitores competentes, 

que não só decodifiquem sinais, porém que leiam e reflitam num contexto 

sociocultural. Essa construção deve, substancialmente, ter um de seus pilares 

construído no ambiente escolar, resultando na aquisição da leitura, escrita e 

das práticas sociais das mais diversas. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1999), desde 

1998 os gêneros do discurso foram incluídos e amplamente discutidos nos 

estudos e pesquisas realizadas no que se refere ao ensino de Língua 

Portuguesa. Entre os tópicos abordados, encontramos o ensino de literatura, o 

livro didático como material de formação e os procedimentos que ativam a 

leitura literária. Dentre os argumentos expostos nos PCNs, o que prevalece é a 

interdisciplinaridade. Em outras palavras, ao se deparar com um texto – seja 

ele um anúncio, uma receita de bolo ou uma placa – o leitor cria e recria 

significações. Boff (1997, p. 9) reflete: 

 
Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com 
os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. 
Todo ponto de vista é à vista de um ponto. Para entender como 
alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é 
sua visão de mundo. Isto faz da leitura sempre uma releitura.  
 



 

Nesse contexto de releituras, optou-se pela sequência didática a partir 

do gênero textual Fábula, considerando que ela, por sua natureza, apresenta 

caráter didático, com narrativas curtas, de ficção alegórica e de humor a 

registrar fatos, experiências e o modo de vida dos povos. São histórias que se 

ouvem, leem e são contadas de boca a boca, ampliando os conhecimentos que 

precisamos para viver em sociedade – além de ser um recurso efetivo com 

objetivo de cativar o leitor. 

Bagno considera a Fábula um gênero universal, tendo em vista sua 

ligação com a sabedoria popular. Ao autor, trata-se de “uma pequena narrativa 

que serve para ilustrar algum vício ou alguma virtude, e termina 

invariavelmente, com uma lição de moral” (2006, p. 51). 

Essa corrente de pensamento defende o uso e o ensino de Fábulas por 

se estabelecer como um texto universal ligado ao saber popular, 

acompanhando a humanidade há séculos, ainda que sua reprodução seja 

marcadamente reconhecida até os dias atuais. Além disso, esse gênero textual 

registra fatos históricos, valores sociais e o modo de agir e pensar em 

determinadas sociedades. 

Em seu notório Dicionário de termos literários, Moisés define o gênero: 

 
Narrativa curta, não raro identificada com o apólogo e a 
parábola, em razão da moral, implícita ou explícita, que deve 
encerrar, e de sua estrutura dramática. No geral, é 
protagonizada por animais irracionais, cujo comportamento, 
preservando as características próprias, deixa transparecer 
uma alusão, via de regra, satírica ou pedagógica, aos seres 
humanos (1999, p. 226). 
 
 

Fazendo-se um recorte temporal, as fábulas são contadas há mais de 

dois mil anos, mostrando histórias vividas por animais, plantas ou objetos que 

falam e agem de forma parecida a dos humanos. Bagno (2006, p. 51) informa 

que as fábulas “são tão antigas como as conversas dos homens”. 

Didaticamente, ele observa que, como se trata de uma narrativa “passada de 

boca em boca, não se tem a certeza quem as criou”: só se sabe que foram 

escritas por volta do século VII a.C. e difundidas na Grécia no século VI a.C. 

por Esopo. 



Perfeito traça uma cronologia sobre o gênero: 
 
 
As primeiras fábulas escritas foram produzidas em sânscrito e 
localizam-se na obra de Pantichatantra, de Vichnum Sarma e 
também na Bíblia, Livro dos Reis. Historicamente, a fábula se 
faz presente em todos os povos, podendo ser encontrada na 
Índia, no Egito, na Judéia, na Ásia Menor, enfim, nas mais 
diversificadas culturas. Era muito apreciada pelos hindus e 
gregos. Seu principal representante é o escravo Esopo – que 
viveu em 550 a.C., considerado o “pai” do gênero (2006, p.3). 
 
 

Com o passar dos séculos, mais precisamente no XVII, o escritor 

francês Jean de La Fontaine reescreveu as fábulas de Esopo, assim como 

adaptou novas histórias. No Brasil, um dos nossos maiores “fabulistas” foi 

Monteiro Lobato, publicados na primeira metade do século XX. 

Geralmente, são contadas ou escritas para aconselhar, alertar sobre 

algum fato da vida real. No final da fábula, aparece a famosa “moral da 

história”, contendo crítica ou ainda transmitindo ironia. De modo geral, adaptam 

a trama às de atitudes humanas, sempre havendo disputas entre o forte x 

fraco, a esperteza x ingenuidade, a ganância x bondade, entre outros opostos. 

Todas as histórias produzidas são escritas de acordo com a época e 

pensam sobre sua sociedade, sobre o mundo e modo que vivem. Assim, por 

meio da leitura e estudos dessas histórias é que podemos conhecer os valores 

dessas sociedades.  

Além de ser um conteúdo de entretenimento e motivador por meio de 

imagens visuais, tem como objetivo ensinar e fazer reflexões acerca do 

comportamento humano. 

Boff (id.) observa que desde que a criança nasce ela é uma leitura do 

mundo. Assim, pretendemos desenvolver um processo de leitura em que o 

aluno se coloque como leitor crítico e autônomo, propondo atividades que 

ultrapassem uma prática centrada na mera decodificação. Esperamos 

privilegiar a compreensão de textos segundo o “caráter responsivo interativo da 

linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 67). É preciso observar que trabalharemos não 

somente o texto escrito, mas também textos em mídia visual, notando-se 

sempre as intenções que estão por trás daquilo que está sendo dito – ou nas 

entrelinhas. 



2. AMPLIANDO O TEMA 

 

No início da sequência didática, pretendemos levar os alunos a 

reconhecerem a estrutura do gênero, explorando sua contextualização no 

tempo e no espaço. Em seguida, questionaremos o conceito de fábulas e os 

elementos que caracterizam tal gênero; trabalharemos sua origem, as formas 

de narrativas oral, em verso ou em prosa, como também, a utilização do lúdico 

para transmissão de uma lição de moral. 

Para melhor compreensão, justificaremos a presença de personagens 

animais como representação dos tipos humanos e a estrutura que se divide em 

uma pequena história e uma moral, dando significado à narrativa. Logo depois, 

elaboraremos a apresentação de Esopo (pai do gênero), Jean de La Fontaine e 

Monteiro Lobato (no Brasil), dando nova roupagem às antigas fábulas. No caso 

de Monteiro, priorizaremos o fato de os textos originais serem revertidos em 

diálogos, construídos pelo processo invertivo do autor entre os personagens do 

Sítio do Pica-pau Amarelo. 

 

 

3. PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

 

Toda proposta pedagógica tem como base a concepção dialógica da 

língua, pensando-se que os “sujeitos constroem os sentidos do que leem, 

tomando o texto como lugar de interação, desvelados pelo contexto 

sociocognitivo dos interlocutores” (KOCH; ELIAS, 2009, apud MENEGASSI, 

2010, p. 113). 

Entendemos que o trabalho com o gênero Fábula colabora no sentido de 

expandir possibilidades em sala de aula por meio da leitura e da produção 

textual, explorando-se as traduções realizadas por Lobato, que notadamente 

possibilitam uma relação de trabalho com outros gêneros do mesmo autor. Há 

de se considerar, ainda, a possibilidade de apresentar aos alunos que a Fábula 

demonstra “estreita relação com a oralidade, já que suas origens aí repousam” 

(CASTELA, 2011, p. 12, apud MENEGASSI, 2010, p. 115). 

Dessa forma, podemos estabelecer “contrapontos entre a fala e a 

escrita”. É notório que as narrativas sobreviveram, em sua maior parte, por 



meio da escrita e as que conhecemos hoje foram revivadas pelas publicações 

de La Fontaine. 

Utilizaremos diferentes estratégias de leitura para “compreender os 

propósitos implícitos e explícitos da leitura”, bem como “ativar e apontar à 

leitura os conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão” 

(SOLÉ, 1998, p. 73), atentando à informação essencial tratada no texto, 

comprovando a compreensão por meio de questionamentos como: • Que se 

pretendia explicar neste parágrafo?; • Qual é a ideia fundamental que podemos 

extrair daqui? Por fim, é nosso intuito “elaborar e provar inferências” (id. ibid.) 

por meio de interpretação, hipóteses, previsões e conclusões. 

O presente trabalho será estruturado com atividades em 32 horas, 

dividido em 16 oficinas abordando as sequências das estratégias de leitura, 

privilegiando os conhecimentos prévios dos alunos, incentivando-os à leitura a 

partir da compreensão, formulação e verificação de hipótese. 

Algumas estratégias ocorrerão antes, durante e depois da leitura, 

possibilitando que o leitor adquira conhecimento para compreender o processo. 

 

Para se compreender...  

 

 

Antes da leitura: Nesta etapa, trabalharemos a rotina textual que se 
inicia com uma coleta de impressões, antecipando o argumento a partir 

do título do texto; em seguida, indicaremos a leitura de um livro, ativando os 
conhecimentos prévios dos alunos, preparando-os, motivando-os para uma 
nova leitura significativa e prazerosa. 
 

 

 

Durante a leitura: Utilizando-se da leitura propriamente dita, o leitor inicia 
seu processo de construção da interpretação do texto, por meio de 

formulação e verificação de hipótese, previsão e inferências a partir da 
interpretação que os alunos estão construindo sobre o que já foi lido, 
juntamente com as experiências que já possui, revelando sentido à leitura. 
 

 

 

 



 

Depois da leitura: Nesta etapa, o leitor tem possibilidades de identificar a 
ideia central do texto, elaborar reflexões sobre um parágrafo, 

compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura, comprovando sua 
compreensão mediante as interrogações da recapitulação do texto, fazendo 
inferências, previsões e conclusão, chegando a uma leitura autônoma por parte 
do leitor. 
 
Nesse sentido, objetiva-se realizar um trabalho com Fábulas porque além de 
atrair os alunos, promovem discussões tanto na questão educacional como na 
moral, possibilitando elevar o nível de compreensão leitora dos nossos alunos 
e propiciar possíveis discussões de aspectos sociais com criticidade. Eis o 
objetivo central da sequência didática. 
 

 

 

Antes de partirmos à primeira oficina, devemos lembrar, dentro do 

campo da proposta pedagógica, que o trabalho com leitura começa ainda na 

Educação Infantil e vai se tornando mais complexo com o passar dos anos. 

Para levar os “futuros leitores” a dominar as habilidades básicas de 

compreensão, reflexão e retransmissão das mensagens é necessário incluir 

algumas ações na rotina, entre eles: 

 

1. Oferecer bons textos relacionados às Fábulas  

O material disponibilizado ao aluno deve ser coerente e possuir uma 

linguagem clara ao contexto de produção. Por isso, além de escolher escritores 

reconhecidos, é preciso que estejamos atentos a traduções bem feitas.  

 

2. Fazer um diagnóstico das capacidades dos educandos  

A primeira tarefa é elaborar uma pauta de observação que considere as 

habilidades de leitura já apropriadas pela classe e por cada aluno 

individualmente para ver o que precisa ser ensinado. 

 

3. Propiciar atividades abordando diferentes habilidades  

Há textos mais adequados aos tipos de inferência, a exemplo de piadas 

e tirinhas. Outros focam as relações entre linguagem verbal e não verbal, como 

reportagens, articuladas a gráficos e imagens.  

 



4. Propor leituras colaborativas  

Ler em conjunto com os alunos auxilia na interpretação textual. O 

trabalho começa com o levantamento de algumas questões, localizando-as no 

texto. Desde o início, o ideal é estimular os alunos-leitores. Conforme a história 

avança, eles se antecipam respondendo a perguntas sobre o que vai ocorrer – 

sempre sustentando as respostas com marcas e recursos linguísticos textuais. 

 

5. Organizar as aulas de modo a conduzir autonomia  

Quando se apresenta um gênero novo à turma, o professor deve iniciar 

o trabalho focado no coletivo antes de propor leituras individuais, que podem 

gerar dificuldades de compreensão.  

 

6. Desenvolver o comportamento leitor  

Esse é um conteúdo de ensino que pode ser elaborado de variados 

modos: além de o professor socializar os próprios critérios de escolha, pode 

pedir que o estudante procure outras fábulas regularmente, comente com os 

colegas, leia trechos de que gostou e recomende a todos as que são de seu 

interesse.  

 

7. Incluir a leitura programada no planejamento 

Basicamente, o professor lê as obras selecionadas e as divide em 

trechos com coerência semântica para serem lidos pela classe 

sequenciadamente, em prazos combinados - fora da sala de aula. Em data 

prevista, em uma discussão coletiva dos aspectos levantados, explicitam-se, 

então, os procedimentos de leitura utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA 1 

 

Desenvolvimento da proposta: 

 

Apresentação do projeto a partir do assunto Fábula, com 32 horas de 

duração, sendo divididas em 16 oficinas com duas horas aulas cada. Em 

seguida, apresentação das estratégias de leitura utilizadas antes, durante e 

depois da leitura. 

Desse modo, para se compreender esse processo, o presente trabalho 

objetiva explanar, por meio da oralidade, o que será encaminhado e 

desenvolvido sobre o gênero textual fábula, apresentando aos alunos questões 

múltiplas. 

 

ATIVIDADE 1 
EXPLORANDO O CONHECIMENTO PRÉVIO DOS ALUNOS 

 
 
1. Marque com um X as opções que você acha que pertencem ao gênero 
textual Fábula: 
 
(  ) Chapeuzinho Vermelho 
(  ) A Lebre e a Tartaruga 
(  ) Cinderela 
(  ) A Raposa e as Uvas 
(  ) O Leão e o Ratinho 
(  ) João e Maria 
(  ) A Cigarra e a Formiga 
(  ) Os Três Porquinhos 
(  ) O Lobo e o Cordeiro 
(  ) O Soldadinho de Chumbo 
 
Agora justifique, verbalmente, por que assinalou essas opções.  
 

 
 
 
 
 

Caro professor, ainda não é o momento de os alunos discutirem sobre o 

assunto. Essa é só uma primeira abordagem. Apenas escute os comentários, 
marque-os e deixe para justificar em atividade posterior. 



ATIVIDADE 2 
VERBALIZANDO EM SALA 

 

 
 
 
 

→ Quem gostaria de contar a fábula que leu? 

→ O que você entendeu da moral? 

→ Que conflitos se estabeleceram na história? 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 
TRABALHANDO COM IMAGENS DE ANIMAIS 

Disponibilizaremos imagens no data-show de animais como lobo, leão – 

os mais poderosos; e cordeiro, rato, passarinho – os mais indefesos.  

 

            

    Fig. 1 – O poderoso leão
1
            Fig. 2 – O astuto lobo

2
 

                                                           
1 Fonte: http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1171&evento=2, acesso em 
12 nov. 2014. 

Aqui faremos atividades de pré-leitura, por meio de livretos, com o intuito de 
elevar a motivação dos alunos e aguçar seu conhecimento sobre o gênero. 

Caro professor, agora sim é o momento de estabelecer um diálogo com os 

alunos. Faça uma roda e converse com todos. Peça que relatem fábulas que já 
conhecem. É importante promover essa oportunidade de troca. 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1171&evento=2


   
                   Fig. 3 – A livre andorinha

3
               Fig. 4 – O pequeno rato

4
 

 

 
Fig. 5 – O adorável carneiro

5
 

 

Agora vamos realizar um debate sobre a relação existente entre eles e o 

papel que podem representar, metaforicamente, na sociedade: 

 
# Qual é o mais indefeso? 

# E o mais poderoso? 

# Faça uma relação entre esses animais. Quem é o predador de quem? 

# Na natureza, o mais forte devora o mais fraco. Isso também ocorre 

com os seres humanos? Por quê? 

# Veja a palavra grifada: “metaforicamente”. Que ela quer dizer?  

 

 

 
 

                                                                                                                                                                          
2 Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=5&lid=21246, acesso 
em 12 nov. 2014. 
3 Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivostvmultimidia/imagens/geografia/3andorinha.jpg, 
acesso em 12 nov. 2014. 
4 Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivostvmultimidia/imagens/rato.jpg,, acesso em 12 
nov. 2014. 
5 Fonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/files/imagens/cordeiro.jpg,, acesso em 12 nov. 2014. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=5&lid=21246


 

 

 

 

 

 

 

Agora que você já sabe o que significa metáfora, dê cinco 

exemplos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 (Extraclasse) 
ENTREVISTA COM UMA PESSOA ADULTA 

 
 
Faça uma entrevista com sua família ou uma pessoa próxima. 
 
1. Você conhece algumas fábulas? Quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Caro professor, não foi por acaso que colocamos adjetivos nas imagens dos 

animais aqui trabalhados: 1) poderoso leão, 2) astuto lobo, 3) livre andorinha, 4) 
pequeno rato, 5) adorável carneiro. Aproveite para explicar como as metáforas e os 

adjetivos são cruciais no efeito moral das fábulas. Essa é a hora! 

Querido aluno! 
 
METÁFORA é a comparação de palavras em que 
um termo substitui o outro. Exemplos: “Ele é forte 
como um touro”; “Os jogadores driblaram num 
tapete verde”. Vejamos os dois casos: 1) 
obviamente o sujeito não se parece com o animal, 
mas esta tão forte que faz lembrar os músculos de 
um touro; 2) o tapete verde refere-se à grama. A 
metáfora é sempre operada na substituição de um 
termo pelo outro numa base de analogia 
(comparação).  



2. Quando e onde você ouviu ou leu esta fábula? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Qual é a sua preferida? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

OFICINA 2 

ATIVIDADE 1 
COLETA DE DADOS SOBRE A PESQUISA REALIZADA 

 

De acordo com a pesquisa faremos um levantamento dos dados 

obtidos com perguntas direcionadas: 

 Os adultos conhecem fábulas? 

 Quais fábulas se repetem? 

 Qual é o local onde os entrevistados viram essas fábulas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as pesquisas realizadas, faça um relato sobre as fábulas que você 

leu. Quais você mais gostou e por quê? 

Ei, psiu, você... Aluno: 

 
Que tal aproveitarmos a sala de informática 

para pesquisar? Lembre-se que após as 

pesquisas, cada um fará um relato sobre as 

fábulas lidas. Depois, trabalharemos com um 

texto coletivo utilizando as informações 

trocadas. 
 



OFICINA 3 
 

ATIVIDADE 1 
RECONNHECENDO O GÊNERO FÁBULA... 

 

 

Por volta do século XVII, o escritor francês Jean de La Fontaine 

reescreveu as fábulas de Esopo, adaptando, também, novas histórias. No 

Brasil, um dos nossos maiores “fabulistas” foi Monteiro Lobato, cujos textos 

foram publicados na primeira metade do século XX. 

As fábulas, geralmente, são contadas ou escritas para aconselhar, 

pontuar e alertar sobre algum fato da vida. No final da fábula, aparece a 

famosa “moral da história”, contendo crítica ou transmitindo ironia. As atitudes 

humanas são representadas por meio da analogia – como já vimos 

anteriormente, “exemplos” –, prevalecendo os contrastes: forte x fraco, 

esperteza x ingenuidade, ganância x bondade, preguiça x esforço, etc. 

 

 

Fig. 6 – A cigarra e a formiga, fábula de Esopo recontada a La Fontaine
6
 

 

                                                           
6 Fonte: http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/9/cigarraformiga.jpg, acesso em 12 
nov. 2014. 



São narrativas curtas que registram experiências de povos, são histórias 

contadas oralmente e que resistem no tempo, apresentando animais como 

personagens ou seres inanimados com atitudes de seres humanos. Essas 

narrativas servem para ilustrar algum tipo de vício de um cidadão ou uma 

virtude, criticando ou enaltecendo e termina com uma lição de moral. A fábula 

pode ser considerada como gênero universal por ter uma íntima ligação com o 

saber popular (BAGNO, 2006, p. 51). 

 

 

ATIVIDADE 2 
COM BASE NA LEITURA DO TEXTO, FAÇA UMA ANÁLISE E 

RESPONDA ÀS QUESTÕES A SEGUIR: 
 

Você já deve conhecer algumas coisas sobre as fábulas, não é? A partir 

do que já sabe, responda: 

 
1. Reconhecendo as fábulas como textos muito antigos, quando elas surgiram? 

Qual sua finalidade? Por que as fábulas podem consideradas como gênero 

universal? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. De acordo com o texto, quais foram os primeiros fabulistas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Quais características das fábulas você pode relatar, segundo o texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



4. Por que as fábulas, desde antigamente, continuam sendo protagonizadas 

por animais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. A moral da história é uma espécie de resumo da intenção do fabulista e que 

toda história termina com uma moral. Para você, o que significa a moral da 

história? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. O gênero fábula, antigamente, registrava as experiências e o modo de vida 

dos povos eram contadas para aconselhar e distrair as pessoas. Nos dias 

atuais, qual é a função das fábulas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

OFICINA 4 

 
ATIVIDADE 1 

VOCÊ SABE DE ONDE VÊM AS FÁBULAS? 
 

 

As fábulas não são textos que nasceram por acaso, sem nenhuma 

intenção. São criações muito antigas, contadas para transmitir ensinamentos, 

orientando as pessoas sobre comportamentos e atitudes relevantes à época e 

na sociedade em que viviam. 

 

 



Há referências a elas em textos muitos antigos: os sumérios, em 2000 

a.C., já as narravam; consta que eram conhecidas pelos hindus e muito 

apreciadas pelos gregos. Como já vimos, é grego o primeiro fabulista de 

renome: Esopo, que teria vivido em meados do século VI a.C. 

Quem conta ou escreve uma fábula tem alguma intenção, seja de 

ensinar, aconselhar, convencer, divertir, criticar e, às vezes, até fazer alguém 

desistir de um propósito ruim ou que não lhe era favorável. 

As fábulas são narrativas curtas, utilizando-se de animais como 

personagens, os quais assumem características humanas representando 

certas atitudes e comportamentos próprios dos homens, com o objetivo de 

passar uma de lição. 

O prestígio das fábulas nunca decaiu. No passado constituíam a 

literatura oral de muitos povos (eram transmitidas, a princípio, de boca a boca, 

de geração em geração; em locais públicos, como praças, festas populares ou 

salões de baile da época; só bem depois foram registradas por escrito). 

No século XVII, escritores como La Fontaine, criaram novas fábulas ou 

recontaram antigas, em versos ou em pequenos contos em prosa. 

Monteiro Lobato, nos anos trinta, reescreveu muitas fábulas por meio da 

turma do Sítio do Pica-pau Amarelo. E, mais recentemente, inúmeros escritores 

se ocuparam da arte de atualizar essas histórias para deleite de todos. 

 

In: Sete faces da fábula. Org. Márcia Kupstas.  
São Paulo: Moderna, 1992. 

 

 

 
ATIVIDADE 2 

COM BASE NO TEXTO, ANALISE E RESPONDA: 
 

 

1. Quais os tipos de assunto geralmente são narrados nas fábulas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



2. No início, as fábulas eram transmitidas oralmente para a sociedade. E hoje, 

em quais tipos de materiais/meios podemos a encontrar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ATIVIDADE 2 

BIOGRAFIA DOS AUTORES 

 

PRINCIPAIS FABULISTAS DO OCIDENTE E A ÉPOCA EM QUE VIVERAM 

 
As histórias são produzidas conforme as pessoas de uma determinada 

época pensam, sobre a sua sociedade e sobre o mundo em que vivem. Por 

isso, por meio da leitura das fábulas e do estudo dessas histórias, podemos 

conhecer os valores sociais ou aquilo que as pessoas acreditavam ser o 

melhor modo de agir e de viver em sociedade. 

 

VAMOS SABER, AGORA, SOBRE O FABULISTA ESOPO? 

 
Como já vimos, Esopo viveu no século VI a. C. Naquela época os povos 

se dividiam em dois grupos: os dominantes (mais fortes) e os dominados (mais 

fracos, ou escravos). Um queria dominar o outro. Só que naquele tempo, 

quando dois povos entravam em guerra, o que perdia virava escravo do outro, 

Caro professor, aqui é interessante se, além da resposta escrita, houver 

também uma discussão sobre esses materiais/meios. Aponte as redes sociais como 
propagadores, os livros – tanto os publicados em papel quanto os virtuais –, os 

vídeos, as dramatizações, entre outros. 



além de ter de pagar impostos ao vencedor. Era considerados “prisioneiros de 

guerra” (FERNANDES, 2003, p. 20). Qualquer pessoa vencida perdia sua 

liberdade e poderia ser vendida ou comprada por outra pessoa. 

 
 

 

 

 

Fig. 7 – Esopo nasceu na Frígia (onde hoje á a Turquia). Foi escravo 

nos primeiros anos de vida em Atenas e Samos (Grécia)
7
.  

 

 

 

 

Esopo foi comprado por um mercador de escravos, o filósofo Janto de 

Samos e soube ganhar a estima de seu dono, que, impressionado com seu 

talento, concedeu-lhe a liberdade.  

As pessoas diziam “que ele era gago, corcunda, muito miúdo e feio”. No 

entanto, era muito inteligente e deixava todos espantados com o seu bom 

senso e sua esperteza. Ele gostava de dar conselhos por meio das fábulas (id. 

ibid., p. 21). 

Reza a lenda que, durante uma longa viagem, distribuíram entre os 

escravos pesadas cargas. Cada um deveria levar uma carga segundo sua 

força. Esopo pediu que a dele fosse mais leve, já que era miúdo e fraco. Os 

escravos disseram a ele que não precisaria carregar nada, se não quisesse. 

Esopo se ofendeu e pediu então, o cesto maior, o de pães. Com isso, todos os 

demais “zombaram dele, achando aquilo uma idiotice” (id. ibid., p. 20) 

 

AGORA É COM VOCÊS... 

 
1- Faça grupos de quatro alunos e discuta com seus colegas: você acha que 

Esopo foi esperto ao escolher o cesto de pães? Por quê? Considerando que... 

                                                           
7 Fonte: http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/9/esopo.jpg, acesso em 12 nov. 
2014. 



a) estavam viajando, aproximadamente, quarenta homens. Como o percurso 

era à pé, demorariam muito para chegar ao seu destino. Dessa forma, 

precisariam de uns 500 pães para se alimentar. 

b) também eram levadas outras cargas como objetos pessoais e mercadorias 

que só seriam vendidas quando chegassem ao seu destino. 

c) no primeiro dia de viagem, depois do jantar, o cesto já estava quase vazio. 

 

Seguindo as formulações apresentadas, responda a questão acima: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

OFICINA 5 

ATIVIDADE 1 
MAIS SOBRE ESOPO... 

 

De tanto livrar seus senhores de embaraços com sua sabedoria, Esopo 

conquistou a liberdade. Viajou por outras terras e ganhou grande prestígio com 

os reis, por causa de seus conselhos, dados, muitas vezes, por meio das 

fábulas. Em todas as cidades pelas quais passava, era muito considerado, 

recebendo sempre várias homenagens (FERNANDES, 2003, p. 20). 

 

 

 

 

 

 

Vamos ler, com atenção, outro 

trecho da história de vida de 

Esopo. Assim conhecemos mais 

características das fábulas: 



Esopo foi viver na ilha de Samos. Lá, “um rei de outras terras, chamado 

Creso”, disse que todos teriam de pagar impostos para ele, caso contrário 

haveria guerra. A maioria da população concordou, intimidada. 

No entanto, Esopo foi consultado pelo povo, que lhe pediu conselhos. O 

fabulista disse que teriam apenas dois caminhos: “o da liberdade, cheio de 

lutas no começo, mas prazeroso no final”; e o da escravidão, “fácil no começo 

(era só pagar os impostos exigidos e ficar livre da guerra), mas difícil depois, 

porque significaria a perda da liberdade e a exploração, pois todos teriam de 

obedecer às ordens do rei para sempre” (FERNANDES, 2001, p.21). 

 

 
Fig. 8 – Escravos gregos

8
 

 

 
ATIVIDADE 2 

AGORA PENSE E RESPONDA: 
 

1. De acordo com a época em que Esopo viveu, por que o rei Creso queria 

cobrar impostos de outro povo que não era o seu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
2. Em sua opinião, caso o povo resolvesse obedecer ao rei, qual caminho 

escolheria: o da liberdade ou o da escravidão? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                                           
8 Fonte: http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/escravo.jpg, acesso em 12 nov. 2014. 



OFICINA 6 

ATIVIDADE 1 
SEGUINDO COM A FÁBULA DOS ESCRAVOS... 

 

Assim que Esopo falou ao povo da Ilha de Samos, os escravos 

resolveram não aceitar as ordens do rei Creso. Este sabia que Esopo tinha 

parte na ação contra ele e que lhe daria muito trabalho. Por isso tentou se livrar 

do inteligente escravo. Disse ao povo que se entregassem Esopo, em troca 

teriam a liberdade. Esopo também deu sua opinião sobre essa proposta. 

(FERNANDES, 2003, p. 21). 

Logo iremos saber qual foi a resposta do povo...  

 

 

 

 

1. Leia os adjetivos e assinale as características que mais combinam com o rei 
Creso: 

 

2. São atribuídos a alguns animais características humanas, por meio de 
comparações. Vejamos: 
 
a) lobo: feroz, forte, mau, traiçoeiro 

b) cordeiro: manso, indefeso, ingênuo 

c) formiga: trabalhadora, organizada 

d) cão: fiel, protetor, amigo 

 

Agora, escolha qual animal representa o rei Creso: 

cão formiga cordeiro lobo 

bondoso paciente fraco ambicioso conformado 

ingênuo amigo poderoso forte esperto 

Antes, vamos 

resolver as 

questões: 



3. Assinale quais frases descrevem o povo da Ilha de Samos, antes de 
aparecer Esopo com seus conselhos: 

 
(  ) Era guerreiro e não se deixava enganar. 

(  ) Confiava nas promessas do rei Creso. 

(  ) Aceitava ordens sem questionar. 

(  ) Enfrentava tudo para manter sua liberdade. 

(  ) Precisava da proteção de um conselheiro. 

 
 
4. Dê uma característica, assinalando, o animal que representaria o povo da 
Ilha de Samos: 
 

lobo formiga cordeiro cão 

 

5. Assinale as características de Esopo e o que ele significava para o povo da 
Ilha de Samos: 

 
(  ) Amigo, fiel. 

(  ) Ambicioso e encrenqueiro. 

(  ) Inteligente. 

(  ) Traidor e interesseiro. 

(  ) Protetor 

 

6. Agora escolha um animal que represente Esopo e assinale: 

formiga lobo cordeiro cão 

 

 

Voltando ao nosso assunto sobre Esopo: você acha que o povo o entregou 

ele em troca da liberdade do povo da Ilha de Samos? Não, ele contou a 

seguinte fábula: 

 

 

 



OFICINA 7 

ATIVIDADE 1 
VAMOS LER MAIS UMA FÁBULA DE ESOPO? 

 
 

OS LOBOS E OS CORDEIROS 

Alguns lobos queriam surpreender um rebanho de cordeiros. Como não 

podiam pegá-los, porque havia cães tomando conta deles, viram que seria 

preciso usar de uma artimanha para fazer isso. E, tendo enviado 

representantes deles aos cordeiros, diziam que os cães eram os culpados de 

sua inimizade e que, se eles lhe entregassem os cães, haveria paz entre os 

lobos e os cordeiros. Os cordeiros, sem imaginar o que lhes iria acontecer, 

entregaram os cães aos lobos, que desse modo, facilmente acabaram com o 

rebanho, que ficara sem guarda. 

 
Esopo: fábulas completas. Tradução de Neide Smolka. 

São Paulo, Moderna, 1994. 

 

 
ATIVIDADE 2 

ESTUDO DO VOCABULÁRIO 
 

ARTIMANHA: algo para enganar; mentira. 

 

1. Faça uma relação da situação vivenciada pelo povo da Ilha de Samos, o rei 
e Esopo com as personagens da fábula acima: 
 
a) o povo da ilha:  

_______________________________________________________________ 

 

b) rei Creso: 

_______________________________________________________________ 

 



c) Esopo: 

_______________________________________________________________ 

 

2. Você acha que Esopo quis dar algum conselho por meio dessa fábula? 
Qual? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Será que o povo entregou Esopo ao rei em troca da liberdade? 

_______________________________________________________________ 

 

 

Se você respondeu que não, acertou!! 

 

 

O povo não concordou em entregar Esopo. No entanto, ele foi conversar 

com o rei, que ficou admirado com sua inteligência e não mais quis invadir a 

Ilha de Samos. 

Esta história é mesmo interessante, não é mesmo? Mas ela não termina 

com um final feliz. Esopo foi vítima de uma “armação”: o povo de Delfos 

inventou uma mentira que o condenou à morte. 

 

Querem saber qual armação foi esta? 

 

O povo não concordou em entregar Esopo. No entanto, ele foi conversar 

com o rei, que ficou admirado com sua inteligência e não mais quis invadir a 

Ilha de Samos. 

Esta história é mesmo interessante, não é mesmo? Mas ela não termina 

com um final feliz. Esopo foi vítima de uma “armação”: o povo de Delfos 

inventou uma mentira que o condenou à morte. 

 

 



 

Muito bem, vocês se lembram quando Esopo viajava por muitas 

cidades? E sempre ele era muito bem recebido e admirado por todos? No 

entanto, quando visitou a cidade de Delfos, o povo não lhe rendeu 

homenagens e isso o deixou muito chateado. Então, Esopo zombou de todos, 

afirmando que os habitantes daquele lugar eram varas no mar: de longe, 

parecem valiosas; mas de perto não valem nada.  

É claro que todos ficaram irritados e, em razão dessa provocação, 

resolveu se vingar, escondendo um vaso sagrado junto aos seus pertences. 

Acusaram-no, então, de roubo. Tratado como um criminoso, foi condenado à 

morte (FERNANDES, 2003, p. 26) 

 

Reza a lenda que ele teria contado sua última fábula: 

 

OFICINA 8 

ATIVIDADE 1 

O RATO E A RÃ 
 

Um rato da terra, para sua infelicidade, tornou-se amigo de uma rã. E a 

rã, premeditadamente, acorrentou a pata do rato à própria pata. Primeiro foram 

comer trigo na terra e, depois de se aproximarem na margem de uma lagoa, a 

rã jogou o rato no fundo da água... 

 
Para saber mais sobre esta fábula, leia: 

 
Esopo: fábulas completas. Tradução de Neide Smolka.  

São Paulo, Moderna, 1994. 

 

 
 
 
 



ATIVIDADE 2 

ESTUDO DO VOCABULÁRIO 
 

MILHAFRE: ave de rapinade hábitos diurnos, semelhantes ao gavião. 

 

Leia a fábula e responda: 

1. Na situação de Esopo, que acabara de ser condenado à morte, o que vocês 

acham que ele quis dizer ao povo de Delfos por meio desta fábula? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. A qual personagem da fábula cada animal representa? 

a) rato 

_______________________________________________________________ 

 

b) rã 

_______________________________________________________________ 

 

OFICINA 9 

ATIVIDADE 1 

LA FONTAINE 

 

 

Fig. 9 – La Fontaine, poeta e fabulista francês (1621-1695)
9
 

  

 

 

                                                           
9
 Fonte: http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=643&evento=9, acesso em 

12 nov. 2014 



Vamos ler a biografia de La Fontaine?  

 

Mesmo após a morte de Esopo, suas fábulas continuaram a ser 

contadas por outros fabulistas. Foram retomadas no século XVII por Jean de 

La Fontaine, o qual possui, também, muitas fábulas que ele próprio escreveu. 

Na França, no início do século XVII, muitos homens compreendiam que 

a “razão e as ações dignas, guiadas pela honestidade, justiça e bondade” eram 

comportamentos fundamentais a serem seguidos. Apresentavam-se histórias 

sobre “heróis belos e bons, leais e justos” e “quase sempre bem vence o mal” 

(FERNANDES, 2003, p. 28). 

Esse era o tempo dos poderosos reis, que possuíam “grandes extensões 

de terras”, enriquecendo-se com o suor do pobre homem do campo. Assim, 

como podemos imaginar, os pensadores da época, ao constatarem tantas 

injustiças, questionavam se os valores e as atitudes reveladas nas histórias 

eram seguidos no cotidiano das pessoas. 

 
Disponível em: 

http://www.vidaslusofonas.pt/jean_de_la_fontaine.htm,  
acessado em 25 nov. 2014. 

 

 

 

ATIVIDADE 2 
O GÊNERO SATÍRICO E O DIDÁTICO 

 
Ao observar as atitudes dos mais poderosos, muitos escritores criaram 

histórias criticando a sociedade. La Fontaine foi um deles e se utilizou da fábula 

para fazer denúncias contra a miséria e as injustiças da época. 

Mas a gente sabe que em meados de 1600 não se podia sair por aí com 

liberdade denunciando os poderosos, com o risco de qualquer um ser 

condenado à morte. Assim, La Fontaine contava suas fábulas nos salões da 

Corte para divertir as pessoas, porém criticando, com ironia, certos 

comportamentos daqueles que o ouviam.  

http://www.vidaslusofonas.pt/jean_de_la_fontaine.htm


Pois podemos dizer que La Fontaine foi um dos mais importantes 

fabulistas da época Clássica, cultivando o gênero satírico e o didático.  Mas, 

devemos nos lembrar que os temas de suas Fábulas não são novos, mas sim 

herdados do nosso “velho conhecido” Esopo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Com base nas informações acima, vamos agora ler uma adaptação da 

fábula “A Rã e o Touro”, contada por Esopo e La Fontaine: 

 

Certa vez, um soberbo e possante touro passeava pelas vizinhanças de 

um charco; viu-o uma rã, e logo dominada pela inveja, quis igualá-lo.  

Começou a inchar-se, a inchar-se, e quando mais não pôde, perguntou 

às outras rãs: “Que lhes parece, colegas? — já não estou do tamanho do boi?”. 

— Não está nem perto de chegar!, responderam-lhe as amigas.  

A rã fez dobrado esforço: “E agora?”, perguntou.  

As outras riram dela.  

Indignada com esta provocação, a rã inchou-se tanto, esticou tanto a 

frouxa e frágil pele, que explodiu.  

 

MORAL DA HISTÓRIA: A inveja é um vício tão comum, é a origem de 

todas as desgraças do homem; e como a rã, o invejoso sempre se explode, 

sem pré se arrebenta. 
 

Trecho adaptado e retirado do site: 
 http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/fabulas.html,  

acesso em 10 nov. 2014. 

 

Querido aluno! 
 
O gênero SATÍRICO revela uma porção cáustica, 
agressiva e vezes engraçada do autor. Na literatura, 
está inclinada à maledicência, ao zombar, ou, como 
na gíria, está relacionada à “zoação”. 
 
Já a palavra DIDÁTICA vem do grego techné 
didaktiké, que significa “técnica de ensinar”. Na 
fábula, a didática está relacionada à moral, ou a 
ensinamentos de condutas.  

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/fabulas.html


RESPONDA: 

 
1. Quais os elementos SATÍRICOS presentes na fábula? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. E quais os elementos DIDÁTICOS presentes na fábula? Dê exemplos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA 10 

ATIVIDADE 1 

A CIGARRA E A FORMIGA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caro professor, trabalhe bastante a discussão desses pontos, pois eles são 

decisivos para que os alunos entendam como funciona a “engrenagem” das 
fábulas. Trabalhe com vários exemplos. 

Caro professor, neste momento é interessante você mostrar a imagem das 

protagonistas para aguçar o conhecimento prévio dos alunos, motivando-os, 
promovendo o levantamento de hipóteses. É o que podemos chamar de 

“antecipação da leitura”. 



 

Fig. 10 – A cigarra e a formiga, fábula contada por Esopo, La Fontaine e por Monteiro Lobato
10

 

 

 Qual a observação que podemos fazer desta figura? 

 Quais personagens aparecem na figura? Vocês os conhecem? 

 Qual é o título da história? 

 Qual estação do ano a figura apresenta? 

 Quais as características de cada personagem? 

 Quais as diferenças principais entre a cigarra e a formiga? 

 

ATIVIDADE 2 

TEXTO A: A CIGARRA E A FORMIGA 
 

No inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado, quando 

uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer.  

As formigas lhe disseram: “Por que, no verão, não reservaste também o 

teu alimento?”.  

A cigarra respondeu: “Não tinha tempo, pois cantava melodiosamente”. 

As formigas, rindo, disseram: “Pois bem, se cantavas no verão, dança 

agora no inverno”. 

In: Esopo: fábulas completas. Tradução de Neide Smolka.  

São Paulo: Moderna, 1994. 

 

 

                                                           
10

 Fonte: http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/9/cigarraformiga2.jpg, acesso em 
12 nov. 2014 



Responda: 

1. A intenção de Esopo, assim como de La Fontaine e Monteiro Lobato, ao 

contar esta fábula, era: 

 
(  ) Dar conselhos para as pessoas dizendo o que é importante para elas, caso 

contrário, pode se ver em apuros. 

(  ) A intenção era de fazer as pessoas desistirem de cantar e dançar. 

(  ) Aconselhar as pessoas de que não se deve ser egoísta. 

 

ATIVIDADE 3 

TEXTO B: A FORMIGA BOA 
 

[...] 

-– E que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa? 

A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse: 

-– Eu cantava, bem sabe... 

-– Ah!... – exclamou a formiga recordando-se. 

-– Era você então quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para 

encher as tulhas? 

-– Isso mesmo, era eu... 

-– Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua 

cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. 

Dizíamos sempre: “Que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora!”. Entre, 

amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. 

A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. 

 
Adaptação de um trecho da Fábula de Monteiro Lobato, disponível em: 

http://pje.anj.org.br/aprendendo-literatura-com-o-jornal-e-a-fazer-jornal-com-a-literatura, 
acessado em 10 nov. 2014. 

 

ATIVIDADE 4 
ESTUDO DO VOCABULÁRIO 

 

TULHAS: lugares onde se armazenavam alimentos, celeiros 

LABUTÁVAMOS: trabalhávamos 

http://pje.anj.org.br/aprendendo-literatura-com-o-jornal-e-a-fazer-jornal-com-a-literatura


ATIVIDADE 5 
PRODUÇÃO ESCRITA 

 

1. Após ler a fábula, dê um final diferente a ela. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Agora, crie outra moral para a fábula. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 6 

TEXTO C: A FORMIGA MÁ 

[...] A formiga era uma usuária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não 

soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres. 

– Que fazia você durante o bem tempo? 

– Eu... Eu cantava! 

– Cantava? Pois dance agora, vagabunda! E fechou-lhe a porta no nariz: a 

cigarra ali morreu entanguidinha; e quando voltou a primavera o mundo 

apresentava um aspecto mais triste. É que faltava na música do mundo o som 

estridente daquela cigarra morta por causa da avareza da formiga. Mas se a 

usuária morresse, quem daria falta dela? Os artistas, poetas, pintores e 

músicos são as cigarras da humanidade. 

 
Adaptação de um trecho da Fábula de Monteiro Lobato, disponível em: 

http://pje.anj.org.br/aprendendo-literatura-com-o-jornal-e-a-fazer-jornal-com-a-literatura, 
acessado em 10 nov. 2014. 

 

http://pje.anj.org.br/aprendendo-literatura-com-o-jornal-e-a-fazer-jornal-com-a-literatura


ATIVIDADE 6 
ESTUDO DO VOCABULÁRIO 

 

USUÁRIA: avarenta, mesquinha, pão-dura 

ENTANGUIDINHA: encolhidinha 

 
ATIVIDADE 7 

EXERCÍCIOS DE COMPREENSÃO 
 

1. Após ler as três versões, aponte em qual o artista é respeitado e tem seu 

trabalho reconhedico? Copie do texto trechos que justifiquem sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Em todo texto o autor sempre tem uma intenção. Assinale qual intenção contempla 

na fábula “A Formiga má”? 

 

(  ) Convencer o leitor que cantar e dançar são coisas sem importância. 

(  ) Aconselhar o leitor para que não deixe de fazer o que é importante, para 

não se ver em apuros depois. 

(  ) A intenção é valorizar os artistas, mostrando que eles são importantes para 

a humanidade. 

 

4. Fazendo uma comparação nas versões B e C, qual parte ajudou você a 

responder a questão 3? Escreva com suas palavras. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



5. Escreva nos parênteses as letras das versões apresentadas, a qual 
corresponde a cada uma. 

(  ) Dá ênfase e importância ao trabalho. 

(  ) Valorização do trabalho artístico. 

(  ) Apresenta a incompreensão pelo trabalho artístico. 
 

OFICINA 11 

ATIVIDADE 1 

MONTEIRO LOBATO 
  

 
 

 

 

 

 

Fig. 11 – Monteiro Lobato e sua mais famosa personagem : a peralta Emília
11

 

VAMOS CONHECER UM FABULISTA BRASILEIRO? 
 
 

José Bento Marcondes Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, interior de 

São Paulo, em 1882. É reconhecido como um dos maiores escritores 

brasileiros, que direcionava suas obras ao público infanto-juvenil, entre as 

décadas de 1920 e 1940. Em outras palavras, ele se tornou famoso com as 

histórias infantis: lembram-se do Sítio do Pica-pau Amarelo? Muito bem, 

Monteiro Lobato é o seu criador! O livro foi escrito há 75 anos, em 1939, mas 

continua atual e alegrando crianças e adolescentes do Brasil inteiro. 

Ele também escreveu um livro sobre Fábulas, recontando as fábulas de 

Esopo e La Fontaine, além é claro de criar suas próprias fábulas. 
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 Fonte: http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=monteiro, acesso em 12 
nov. 2014. 



A época em que viveu Monteiro Lobato, aqui no Brasil, era muito 

diferente da que conhecemos nos dias de hoje. A maior parte da população 

vivia no campo, não havia muitas indústrias como hoje e as cidades eram bem 

menores. Nesse cenário, o escritor cria personagens com características 

brasileiras, mostrando parte de nossos costumes e de nossa realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATIVIDADE 2 
PARA GUARDAR NA MEMÓRIA:  

OS LIVROS QUE MONTEIRO LOBATO ESCREVEU 

 

Obras infantis de Monteiro Lobato 

O Saci, literatura infantil, 1921 

Fábulas de Narizinho, literatura infantil, 1921 

Narizinho Arrebitado, literatura infantil, 1921 

O Marquês de Rabicó, literatura infantil, 1922 

Caçadas de Hans Staden, literatura infantil, 1927 

Peter Pan, literatura infantil, 1930 

Reinações de Narizinho, literatura infantil, 1931 

Viagem ao Céu, literatura infantil, 1931 

Caçadas de Pedrinho, 1933 

Você sabia??? 

 

Que Monteiro Lobato teve seu interesse 

pela leitura despertado logo cedo, lendo 

todos os livros infantis da biblioteca de 

Seu avô, o Visconde de Tremembé? 
Tremembé? 



Emília no País da Gramática, literatura infantil, 1934 

História das Invenções, literatura infantil, 1935 

Memórias da Emília, literatura infantil, 1936 

Histórias de Tia Nastácia, literatura infantil, 1937 

Serões de Dona Benta, literatura infantil, 1937 

O Pica-pau Amarelo, literatura infantil, 1939 

 

Algumas Fábulas de Monteiro Lobato 

O Cavalo e o Burro 

A Coruja e a Águia 

O Lobo e o Cordeiro 

O Corvo e o Pavão 

A Formiga Má 

A Garça Velha 

As Duas Cachorras 

O Macaco e o Coelho 

O Rabo do Macaco 

Os Dois Burrinhos 

Os Dois Ladrões 

A caçada da Onça 

Informações disponíveis em: 
http://museumonteirolobato.com.br/, acessado em 3 abril de 2014. 

 

 
ATIVIDADE 3 

O LEÃO E O RATO  
 

 As fábulas de Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato são sempre 

marcadas por trazerem como protagonistas – ou seja, como PERSONAGENS 

PRINCIPAIS, os animais. Eis alguns exemplos: A Cigarra e a Formiga, A 

Reunião Geral dos Ratos, O Leão e o Rato e O Lobo em Pele de Cordeiro. 

  

Vamos agora ler O Leão e o Rato:  

 

http://museumonteirolobato.com.br/


 Certo dia, um forte leão tirava um cochilo enquanto um ratinho corria por 

cima de seu corpo. O leão então acordou e, nervoso, colocou a pata sobre o 

pequeno animal. Ele abriu sua boca, disposto a comê-lo, quando ouviu do 

ratinho: 

 - Oh, perdão, amigo! Perdoe-me desta vez e eu nunca esquecerei. 

Quem sabe um dia não precisarás de mim? 

 O leão, tão grande, achou aquelas palavras tão bobas que o deixou 

partir... Imagine que um dia ele, o rei da selva, iria precisar de um ratinho para 

qualquer coisa na vida. 

O tempo se passou e um belo dia o leão caiu numa armadilha. Como os 

caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e 

partiram à procura de um meio para o transportarem. 

Nesse meio tempo apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o 

leão se encontrava, rapidamente roeu as cordas que o prendiam. 

E foi assim que o pequeno ratinho salvou o rei dos animais.  

 

Disponível em: 
http://www.virtualbooks.com.br/v2/ebooks/pdf/00900.pdf,  

acesso em 10 out. 2014 
 
 

 
ATIVIDADE 4 

A MORAL NA FÁBULA  
 

Vejamos as morais da fábula apresentada: 

∂ Uma boa ação ganha outra. 

∂ Os fracos, mesmo quando não aparentam, podem ser fortes aliados. 

∂ Não se ache melhor do que os outros, pois todos têm suas qualidades. 

∂ Nenhum ato de gentileza é em vã. 

 

 

 

 

PENSE E RESPONDA: 

http://www.virtualbooks.com.br/v2/ebooks/pdf/00900.pdf


1. Dê, pelo menos, outros três exemplos de moral que a fábula O Leão e o 

Rato oferece. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Você conhece algum caso como o da fábula, em que alguém considerado 

“mais fraco” salvou alguém considerado “mais forte”? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

OFICINA 12 

 ATIVIDADE 1 

O CORVO E A RAPOSA 
 
  
 

 

 

 

Um corvo pousou em uma árvore, com um gostoso pedaço de queijo no 

bico.  

Atraída pelo cheiro do queijo, uma raposa aproximou-se da árvore. Com 

muita vontade de comer aquele “pedação” de queijo, porém sem condições de 

subir na árvore, a raposa resolveu usar sua malandragem em benefício próprio: 

- Bom dia, amigo Corvo!, saudou a raposa. 

O corvo saudou-lhe, balançando com a cabeça. 

- Ouvi dizer que o rouxinol tem o canto mais bonito de toda a floresta. 

Mas eu aposto que se você, meu amigo, pudesse cantar, ah!, cantaria melhor 

do que qualquer outro pássaro. 

Que tal lermos outra 

fábula de Esopo,  

La Fontaine e Monteiro 

Lobato? 



Todo cheio de si, confiante, querendo mostrar sua habilidade de cantor, 

o corvo abriu o bico para cantar. Foi quando o queijo caiu-lhe da boca direto no 

chão. 

Rapidamente a raposa apanhou o pedaço e agradeceu ao corvo: 

- Da próxima vez, amigo, desconfie das bajulações. 

 
Disponível em: 

http://www.virtualbooks.com.br/v2/ebooks/pdf/00900.pdf,  
acesso em 10 out. 2014 

 
 

 

MORAL DA HISTÓRIA: desconfie dos bajuladores e dos elogios 
não-sinceros, assim como desconfie de estranhos, pois sempre 
alguém pode se aproveitar de uma situação para tirar vantagem 
sobre você. 

 
 
 

 

OFICINA 13 

ATIVIDADE 1 

LEIA TRECHOS RETIRADOS DA REPORTAGEM: 
“JOVEM DESAPARECIDA FOI SEDUZIDA PELA INTERNET” 

 
 
 

O desaparecimento de crianças e adolescentes pode estar ligado ao 

crime de sedução via internet. “Os pais precisam estar atentos aos filhos e não 

permitirem que o computador substitua as horas de convivência familiar”, 

orienta o conselheiro tutelar de Juiz de Fora Welington Carlos Alves. 

Luiz Henrique Oliveira da Silva, coordenador do programa SOS Crianças 

Desaparecidas do Rio, mostra-se preocupado com a incidência de casos de 

desaparecimento no país a partir de contatos pela internet. Ele lembra o caso 

da adolescente de Mesquita (RJ) que, aos 13 anos saiu de casa para se 

encontrar com o homem com o qual trocava mensagens pela net. Quatro anos 

se passaram e ela continua desaparecida. Há suspeitas de que possa ter sido 

morta. Os criminosos não têm cara e usam a internet para atrair. Por não ter 

discernimento, a criança torna-se muito vulnerável ao assédio de criminosos. 

 

http://www.virtualbooks.com.br/v2/ebooks/pdf/00900.pdf


Fonte: Jornal A Tribuna de Minas (23-01-2008) 
Disponível em: http://www.safernet.org.br/site/noticias/jovem-desaparecida-foi-

seduzida-pela-internet, 
acesso em 14 nov. 2014. 

 
 

PENSE E RESPONDA: 

 

1. Como podemos relacionar a notícia com a fábula O Corvo e a Raposa? Na 

vida real, quem seria o “corvo”? E quem seria a “raposa”? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

2. Por que devemos sempre desconfiar de elogio de estranho? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

OFICINA 14 

 ATIVIDADE 1 

Caro professor, esse exercício é muito importante para se trabalhar em sala, 

especialmente porque incita uma longa e farta discussão. Deixe todos à vontade 
para que se posicionem sobre o assunto.  



OS ANIMAIS NAS FÁBULAS  
 

 Como já vimos, os animais servem nas fábulas de Esopo, La Fontaine e 

Monteiro Lobato como “modelos” a histórias humanas, sempre com final 

moralizante. Agora chegou a hora de VOCÊ, querido aluno, produzir. 

 Crie uma fábula com diálogos entre animais seguindo os modelos das 

fábulas lidas. 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

OFICINA 15 

ATIVIDADE 1 

Caro professor, eis uma das atividades mais importantes de toda sequência 

didática, pois é nela que o aluno irá criar seu próprio texto, demonstrando não 
apenas habilidades de composição e criação, como também seu poder de síntese 

e compreensão das leituras feitas até agora. 



PRODUZINDO FÁBULAS 
 

Vamos continuar produzindo fábulas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade em duplas: 

 

O professor distribuirá fichas de cartolina com provérbios conhecidos, 

explicando que apresentam um ensinamento proveniente da sabedoria popular. 

Em seguida, pedirá aos alunos escrevam o significado do provérbio e façam 

uma ilustração da fábula que represente o provérbio.  

Após esta etapa, o professor entregará uma folha impressa com as 

fábulas e os respectivos provérbios para conferência: 

 

Caro professor, em dupla, os alunos irão ao ambiente de informática e 

produzirão uma fábula, podendo realizar pesquisas sobre alguma história e 
imagens para ilustração de suas criações.  A produção final será apresentada em 

Datashow para outras turmas do colégio. 

Caro professor, aqui se dará a reestruturação das fábulas produzidas. 

Paralelamente, para que ninguém fique ansioso durante a correção, os alunos 
realizarão a atividade disposta a seguir.  



VERSÕES DAS FÁBULAS MORAL (provérbios) 

A Liga das Nações - Esopo Dizer é fácil, fazer é que são elas... 

Os Lobos e os Cordeiros – La 

Fontaine 

Contra a força não há argumentos. 

O Rato e a Rã - Esopo Mesmo morta, vinga-se; pois a justiça 

divina retribui com castigo igual. 

O Corvo e a Raposa - Esopo A fábula é apropriada ao homem tolo. 

A Cigarra e as Formigas (versão dos 

três autores) 

Não se deve negligenciar em nenhum 

trabalho, para se evitar tristezas e 

perigos. 

A Formiga boa – Monteiro Lobato A Formiga agiu com fraternidade. 

A Formiga má – Monteiro Lobato Os artistas – poetas, pintores, músicos 

– são as cigarras da humanidade. 

O Leão e o Ratinho - Esopo Nas horas difíceis é que se conhecem 

os amigos. 

A Raposa e as Uvas - Esopo Quem desdenha quer comprar. 

 

 

OFICINA 16 

ATIVIDADE 1 

OFICINA 
 

Nesta oficina, faremos a apresentação das fábulas produzidas pelos 

alunos em Data show para outras turmas do colégio. O evento será no pátio, 

com a presença de apenas duas turmas por vez para se evitar tumultos e 

conversas paralelas.  

 

 

 Caro professor, fica a dica: os alunos apresentam a tendência natural de se 

distraírem, dispersarem e se agitarem apenas porque saíram de seu ambiente. 
Por isso aqui a regra de ouro é: SILÊNCIO! Somente um ambiente silencioso 

pode oferecer apresentações proveitosas.  



 

 

 

 

 

Neste dia, faremos um levantamento dos trabalhos realizados por meio 

de assembleia, promovendo discussões sobre o que foi válido, quais os pontos 

que precisamos melhorar, se todos gostaram das ações das atividades, das 

pesquisas e da apresentação. 

 

ATIVIDADE 2 

VÍDEOS 
 

Passaremos dois vídeos da fábula A Cigarra e a Formiga. O primeiro é 

original da Disney e o segundo uma releitura cômica da história. Lembrando-se 

que ambos os vídeos estão devidamente disponíveis online para sua 

visualização, sem quaisquer problemas de crédito ou reprodução.  Não haverá 

cobrança de atividades.  

 
Vídeo 1 – Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9v8VjXkhZdo 

 
 

 
Vídeo 2 – Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=qmCmfZh4D-c 

 

 

Ao final, faremos uma confraternização como encerramento do projeto. 

Cada aluno contribuirá com um prato de alimento para realização da festa. 

Haverá sorteios de livretos de fábulas para os alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9v8VjXkhZdo
https://www.youtube.com/watch?v=qmCmfZh4D-c


A partir dos diálogos aqui estabelecidos esperamos contribuir para o 

desenvolvimento pessoal dos alunos de forma significativa, por meio das 

estratégias de leitura, tendo como tema o gênero Fábulas. 

Considerando que esta é uma forma atrativa de se apresentar a leitura 

para alunos do Ensino Fundamental II, além de trazer benefícios por ser um 

recurso de poder para a aprendizagem, enriquecendo os conhecimentos 

literários, acompanhados de valores pessoais. 

O grande desafio que se apresenta à escola é fazer os alunos gostarem 

de ler! Porém entendemos que tal realidade só será possível quando 

professores se unirem num só objetivo: promover a leitura no dia-a-dia, 

explorando a dimensão social de cada gênero, exaltando suas condições de 

produção, sua estrutura composicional e conteúdo temático. 

Nesse sentido, será preciso ensinar nossos alunos a gostarem de ler, 

para que tenham horizontes promissores, construindo, assim, uma sociedade 

mais justa e igualitária. E ninguém melhor do que os mestres Esopo, La 

Fontaine e Monteiro Lobato para os guiarem nessa tarefa. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
BAGNO, Marcos. Fábulas Fabulosas. In: FREIRE, M. A; MENDONÇA, R. H. 
(orgs.). Práticas de leitura e escrita. Brasília: Ministério da Educação, 2006. 
Disponível em:  
http://tvescola.mec.gov.br/images/stories/publicacoes/salto_para_o_futuro/ 
livro_salto_praticas_de_leitura_e_escrita.pdf#page=51, acessado em 10 jun. 
2014. 

 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2003.  
 
BENCINI, R. Todas as leituras. Nova Escola. São Paulo, n. 194, p. 30-37, ago. 
2006. 
  
BOFF, L. A águia e a galinha: uma metáfora da Condição Humana. Petrópolis: 
Rio de Janeiro, Vozes, 1997.  
 
BORTONE, M. E. Processos de letramento e as condições sociais das 
linguagens. In: Linguagens e educação. Uberaba: Universidade de Uberaba, 
1999, p. 127-142. 
  

http://tvescola.mec.gov.br/images/stories/publicacoes/salto_para_o_futuro/


BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: língua portuguesa. Brasília: Secretaria de Educação 
Fundamental, 1997. Disponível em:  
http://www.caminhosda lingua.com/PCN.html, acesso em 23 abr. 2014. 
 
COSSON, Rildo. Letramento Literário: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2014. 
 
DELL’ISOLA, R. L. Leitura: interferências e contexto sócio-cultural. Belo 
Horizonte: Formato, 2001. 
 
ESOPO: fábulas completas. Tradução de Neide Smolka. São Paulo: Moderna, 
1994. 
 
ESOPO e LA FONTAINE. In: Sete faces da fábula. Org. Márcia Kupstas. São 
Paulo: Moderna, 1992. 
  
FERNANDES, M. T. Trabalhando com os gêneros do discurso: narrar: 
fábula. São Paulo: FTD, 2001. 
 
_________________. 100 fábulas fabulosas. Rio de Janeiro: Record, 2003. 
 
FESTAS, M.I.F. Compreensão de Textos e Métodos Activos.  Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra, Revista 
Portuguesa de Pedagogia Extra-Série, p. 225-233, 2011. 
  
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 7 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 
 
GAZOLLA, Rachel. Fábulas nuas e cruas. São Paulo: Parábola Editorial, 
2005. 
 
LA FONTAINE, J. Biografia. Disponível em:  

http://www.vidaslusofonas.pt/jean_de_la_fontaine.htm, acesso em 3 nov. 2014. 
 
LOBATO, M. Fábulas. 50. ed. Ilustr. Manoel V. Filho. São Paulo: Brasiliense, 
1994. 
__________. Fábulas diversas. Disponível em:  
http://museumonteirolobato.com.br/,  acesso em 11 nov. 2014.  
 
__________. Paródias: A formiga boa e A formiga má. Disponível em: 
http://pje.anj.org.br/aprendendo-literatura-com-o-jornal-e-a-fazer-jornal-com-a-
literatura, acesso em 10 nov. 2014. 
 
MENEGASSI, R.J. Concepções de linguagem e ensino: Formação de 
professores EAD. Maringá: Eduem, 2010, p.109-118. 
 
MINGUENEAU, Dominique. Discurso, enunciado, texto. In: Análise de textos 
de comunicação. Trad. Souza-e-Silva, C.; Rocha, D. São Paulo: Cortez, 2011. 
  
MOISÉS, M. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 1999. 

http://www.caminhosda/
http://lingua.com/PCN.html
http://www.vidaslusofonas.pt/jean_de_la_fontaine.htm


 
PERFEITO, A. M. Concepções de linguagem, teorias subjacentes e ensino de 
língua portuguesa. In: SANTOS, A.R.; RITTER, L.C.B.; MENEGASSI, R.J. 
Concepções de linguagem e ensino: Formação de professores EAD. 
Maringá: EDUEM, 2010 p.11-39. 
 
NUNES, T.; BUARQUE, L.; BRYANT, P. Dificuldades na aprendizagem da 
leitura: teoria e prática. São Paulo: Cortez, 2003. 
  
PARANÁ. Secretaria do Estado da Educação. Superintendência de Educação. 
Departamento de Ensino Fundamental. Diretrizes Curriculares da Educação 
Fundamental da rede de educação básica do Estado do Paraná: versão 
preliminar. 
Curitiba: 2006. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
73722010000400004, acesso em 20 mai. 2014. 
 
ROCHA, Justiniano José. Fábulas imitadas de Esopo e La Fontaine. 2000. 
Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/fabulas.html, acessado em 3 
out. 2014. 
 
RETRATOS da leitura no Brasil. 3 ed. São Paulo: Instituto Pró-Livro, 2011. 
 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722010000400004
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-73722010000400004

	Obras infantis de Monteiro Lobato
	Algumas Fábulas de Monteiro Lobato

