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Resumo: O presente artigo tem como tema - O estudo dos gêneros discursivos, especificamente a 
fábula  como forma de estímulo ao aprendizado de uma Língua Estrangeira Moderna e uma reflexão  
sobre atitudes e comportamentos dentro da moralidade e da ética, em razão de  que a fábula é vista 
como prática social. Os objetivos desta pesquisa  foram  desenvolver estratégias e metodologias que 
visem melhorar a desenvoltura do aluno de LEM  em relação à oralidade e compreensão de textos, 
além de proporcionar  atividades de reflexão e conscientização sobre valores ético e morais. A 
investigação se justifica por contribuir de forma significativa para o ensino de uma Língua Estrangeira, 
pois permitiu construir significados além daqueles presentes apenas na escrita proporcionando 
interação com o contexto sociocultural dos alunos e sua forma de ver e analisar o mundo. O problema 
que motivou este estudo foi a falta de interesse dos alunos do 9º ano em aprender uma LEM. A 
metodologia utilizada foi a participação em grupo e produção coletiva de textos em língua estrangeira, 
fundamentada nas DCEs (PARANÁ, 2008), Cristovão (2004), Bronckart (2003) e Schneuwly & Dolz 
(2004) 
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Abstract: This article focuses on - The study of genres, specifically the fable as a stimulus to learning 
a  Modern Foreign Language and reflect on attitudes and behaviors within the morality and ethics, 
because of that fable is seen as social practice. The objectives of this research were to develop 
strategies and methodologies to improve the ease of MFL student in relation to oral and reading 
comprehension, as well as providing activities of reflection and awareness of ethical and moral values. 
The research is warranted to contribute significantly to teaching a foreign language because it allows 
building meanings beyond those present only in writing providing interaction with the socio-cultural 
context of the students and their way of seeing and analyzing the world. The question that motivated 
this study was the lack of interest of students in 9th grade in learning a MFL. The methodology used 
was the group membership and collective production of foreign language texts based on DCEs 
(Paraná, 2008), Cristovão (2004), Bronckart (2003) and Dolz & Schneuwly (2004). 
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Introdução 

    O presente artigo é resultado dos estudos e atividades desenvolvidas  

durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de 
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Estado de Educação do Paraná (SEED/PR), durante os anos de 2014 e 2015, 

vinculados a Universidade Estadual  Norte do Paraná (UENP), Campus de 

Jacarezinho/PR. 

         A temática “ Fábulas, uma abordagem linguística, cultural e social”, foi 

escolhida   por ser uma narrativa curta mas dinâmica e que promove interação social 

e reflexão sobre os valores morais e sociais além de permitir diálogos, interação e 

produção textual nas aulas de língua estrangeira moderna com base  na linha de 

estudo: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e oralidade 

em sala de aula 

        Este estudo motivou-se diante da dificuldade de ensinar uma LEM  nos 

9º anos do ensino fundamental visto que os alunos quando chegam ao 6º ano 

demonstram  interesse nesse aprendizado,  mas com o passar dos anos, aquele 

encanto de aprender uma língua estrangeira acaba por  transformar-se em 

desmotivação e estas aulas são vistas apenas como  uma disciplina em que eles 

necessitam tirar nota para passar de ano, deixando dessa forma  de ser um 

momento para  melhorar  a interação com outras culturas, outras visões e 

transformar sua realidade social. 

        De acordo com as Diretrizes Curriculares  de Língua Estrangeira do 

Estado do Paraná ( 2008, p.55), “ as aulas de Língua Estrangeira se configuram 

como espaços de interações entre professores e alunos e pelas representações e 

visões de mundo que se revelam no dia a dia.” Nesse sentido,  pretendeu-se através 

do gênero fábula, que é uma narrativa pequena mas dinâmica  e reflexiva, fazer uma 

interação com o dia a dia do educando, valorizando conhecimentos prévios, 

resgatando valores sociais e culturais, além de proporcionar um desempenho maior 

no vocabulário, incentivar a oralidade e a produção escrita. 

         O trabalho com gêneros literários contribui de forma significativa para o 

ensino de uma Língua Estrangeira  pois permite construir significados além daqueles 

presentes apenas na escrita proporcionando interação  com o contexto sociocultural 

dos alunos e sua forma de ver e analisar o mundo. O gênero “fábula” 

especificamente,  tem uma contribuição de  forma relevante, pois o mesmo é um 

gênero que oportuniza os alunos realizarem compreensão, fazer inferência nos 

textos, posicionar-se criticamente  e refletir sobre questões morais de valores, 

amizades, respeito e cidadania.    



 
 

         Os objetivos desta pesquisa foram desenvolver estratégias e 

metodologias que  melhorassem a desenvoltura do aluno de LEM  em relação à 

oralidade e compreensão de textos e ao desenvolvimento da opinião crítica, de tal 

forma que o possibilitasse utilizar seu conhecimento prévio, construir pequenas 

histórias com uma moral,  além de proporcionar  atividades de reflexão e 

conscientização sobre valores éticos e morais.  

 

1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

        1.1  O ensino de Línguas Estrangeiras no Brasil 

          O ensino de Línguas Estrangeiras no Brasil sempre passou  por 

modificações no decorrer da história, acompanhando  as transformações sociais, 

econômicas e políticas de cada época visando propiciar a aprendizagem dos 

conhecimentos historicamente produzidos às novas gerações. (PARANÁ, 2008, 

p.38) 

         A pedagogia crítica, no entanto, é a que se destaca no Estado do 

Paraná com base na  corrente  sociológica  e nas teorias do Círculo de Bakhtin que 

concebem a língua como discurso e “valoriza a escola como espaço social e 

democrático, responsável pela apropriação crítica e histórica do conhecimento como 

instrumento de compreensão das relações sociais e para a transformação da 

realidade.” (PARANÁ, 2008, p. 52) 

      Acredita-se então que para que isso torne-se  realidade, as aulas de LEM 

precisa ser um espaço onde  haja diálogo e o sujeito possa ser ouvido e a partir 

disso reconstruir sua aprendizagem. Para Bakhtin: 

[...] a morte absoluta (o não ser) é o estado de não ser ouvido, de não          
ser reconhecido, de não ser lembrado. Isto porque ser significa se 
comunicar significa ser para um outro e, pelo outro, ser para si mesmo” 
(MIKHAIL BAKHTIN, 2003) 

 

              A  língua é uma forma de interação social,  por meio da qual o sujeito 

pratica ações, agindo sobre o meio e sobre as pessoas à  sua volta (BAKTHIN, 

2003). É através dessa interação  entre professores e alunos que acontece a 

construção de conhecimentos  considerando os sujeitos em toda a sua diversidade 

cultural, histórica e social. Entende-se então  que a sala de aula pode e necessita  



 
 

ser um ambiente diferenciado, em sua diversidade inegável, e ao mesmo tempo 

atendendo as diferenças individuais em sua unicidade evidente, adequando  espaço 

para a prática social autêntica e a  troca de conhecimentos relevantes, não apenas  

para o processo ensino/aprendizagem, mas também para a vida do educando.  

Desta forma, neste trabalho,  enfatiza-se através   do estudo do gênero fábula      

que  faz  parte  da língua alvo, a  possibilidade do  aluno  tornar-se capaz de 

construir sentidos   nessa  nova  língua,  apropriando-se  de  sua estrutura e de seu 

valor social. 

 

          1.2 Língua Estrangeira como forma de  reflexão dos valores morais 

 

          As Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira do Estado do Paraná 

afirmam que “ um sujeito é fruto do seu tempo histórico, das relações em que está 

inserido, entretanto é, também, um ser individual, que atua  no mundo a partir  do 

modo como o  compreende e como  é possível participar dele.”(PARANÁ, 2008, 

p.14) 

        Entende-se então que  quando definimos  o que vai  ser proporcionado a 

estes sujeitos, estamos contribuindo para definir como será a participação desse 

alunos na sociedade,  mesmo que este tenha uma grande influência negativa do 

meio em que vive, a escola pode sim ajudar a formar seu caráter e construir uma 

sociedade mais justa que tenha direitos iguais para todos.  

         Trabalhar com um conteúdo que instiga a reflexão, a consciência crítica 

e ainda ajuda a compreensão de textos literários é uma forma de contribuir para que 

este sujeito tenha oportunidades em todos os sentidos de formar-se enquanto 

cidadão, podendo  incluir-se nessa sociedade tão diversificada e complexa  em que 

vivemos. 

        O aprendizado de uma língua estrangeira pode e deve contribuir em 

todas estas questões, permitindo interação humana, ampliando horizontes, 

expandindo sua capacidade interpretativa cognitiva além de ajudá-los a perceberem 

como integrantes da sociedade e participantes ativos do mundo”. (PARANÁ, 

2008,p.57). Dessa forma, ensinar uma língua estrangeira é um desafio pois nos 

estimula a trabalhar também com compromisso com a sociedade buscando uma 

forma de transformá-la. 



 
 

         Por que trabalhar com fábulas então?  

         A Fábula é uma forma de composição do gênero literário narrativo na 

qual os personagens na maioria das vezes são  animais ou objetos, que falam, 

andam, mostram virtudes e defeitos do caráter humano e que tem por finalidade  

transmitir ao ser humano a sabedoria de caráter moral. A fábula tem origem no 

Oriente, sendo uma  das formas  mais antigas de  se contar  uma história  e o seu 

representante  principal foi o  escravo grego Esopo que  consagrou este tipo de 

gênero literário produzindo mais de 300 fábulas. (CAVALHEIRO, p.115). 

Aproximadamente no século I A.C. Fedro, um escravo romano, aperfeiçoa esse 

gênero e cria suas próprias fábulas e somente no século XVII que surge La 

Fontaine,  um  grande escritor  francês que  retoma as  fábulas de Esopo  e  também 

faz novas criações.   

As fábulas, portanto, são um quadro onde cada um de nós se acha 
descrito. O que elas   nos a presentam   confirma os conhecimentos 
hauridos em virtude da experiência pelas pessoas idosas e ensina 
às crianças o que convém que elas saibam. E como estas são 
recém-chegada neste mundo, não devemos deixá-las nessa 
ignorância senão durante o menor tempo possível. Elas têm que 
saber o que é um leão, o que é uma raposa, e assim por diante, 
portanto às vezes se compara o homem a um destes animais. Para 
isto servem as fábulas, pois é delas que provêm as primeiras 
noções desses fatos. (La Fontaine, V.I, p.39) 

 

      Este gênero literário era uma forma utilizada para criticar os valores da  

sociedade da época, mostrando o que é certo e o que é errado.   De acordo com 

Leite( 2012), as fábulas apresentam um conteúdo tradicional que é o moralizador, 

tirado do folclore de  diversos países, com a finalidade de edificar e a trama é 

sempre acompanhada de ludibriação que nos faz rir do personagem enganado, 

girando em torno das implicações que favorecem ou desfavorecem os personagens 

envolvidos, mas o ensinamento que se aproveita da história é sempre o agir de 

maneira correta. 

       O mais comum neste tipo de narrativa é a personificação de atitudes 

humanas mostrando as desventuras dos animais como acontecem no mundo 

humano. Um exemplo muito comum é a raposa que aparece em muitas fábulas, 

principalmente nas de Esopo, com traço marcante decorrente de suas ludibriações, 

podendo até ser comparada com alguém que é “esperto”, astucioso, podendo ou 

não prejudicar o próximo. A raposa aparece diversas vezes como um personagem 



 
 

desconcertante porque tem vários lados, podendo despertar simpatia e antipatia ao 

mesmo tempo, tornando-se o protótipo do malandro. (LEITE, 2012, pg.362-363)  

       Outros animais aparecem também nas fábulas como, o gato, o cão, o 

lobo, o cordeiro,  a cegonha, entre outros, que sempre representam papéis sociais e 

demonstram  o caráter e a moral através de seus comportamentos, criticando e até 

ironizando a forma de agir do ser humano. Por esse e outros motivos, acredita-se 

que a fábula tem um fator importante no processo de aprendizagem  pois ajuda a 

transmitir valores sociais através do riso e da comicidade. 

       Embora seja considerada uma narrativa popular muito antiga, ela tem  

inúmeras aplicações na atualidade porque sempre enfatiza temas que  retratam a 

vivência e aspectos da característica humana  levando à reflexão. Segundo Ahlert 

(2007), o maior desafio da escola na atualidade é ensinar a pensar, porque se 

pensarmos podemos  mudar o mundo e a melhor forma de se fazer isto é ensinar as 

pessoas a fazerem perguntas, questionar sobre a realidade e posicionar-se 

criticamente diante dos fatos. 

      Bronckart (2003, p.103) postula que a apropriação dos gêneros “é um 

mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades 

comunicativas humanas” e Schneuwly & Dolz (2004) afirmam serem as práticas de 

linguagem “dimensões particulares de funcionamento em relação às práticas sociais 

em geral” e que o desenvolvimento da autonomia do aluno no âmbito da leitura e da 

produção textual é consequência direta do domínio do funcionamento da linguagem 

em situações reais.  

         Nesse sentido os estilos de textos mostrados pelas fábulas estão dentro 

da abordagem do interacionismo  sociodiscursivo, a qual  permite o desenvolvimento 

das condutas humanas; construções sociais que já existem ema determinada 

sociedade, processos de construção dos fatos sociais e o processo de formação das 

pessoas  de forma individual e  também uma linguagem que organiza, comenta, 

regula o agir e as interações humanas. (CRISTOVÃO, 2004)  

      A leitura de fábulas abre novos horizontes, permite conhecimento, 

estabelece  diálogos, proporciona  novos conhecimentos,  leitura crítica e  reflexões 

sobre as mensagens transmitidas  através deste gênero textual.  

 



 
 

2  Metodologia 

       Este trabalho foi  desenvolvido a partir das orientações, aprofundamento 

teórico, revisão bibliográfica a respeito de fábulas, suas origens e formas de utilizá-

las no ensino de  uma LEM, tendo em vista a reflexão sobre os valores morais,  

estudo das Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná sobre ensino de 

leitura/linguagem e formação social do aluno, como sujeito ativo do conhecimento.  

      Buscou-se desenvolver aulas que contribuíssem com  a exploração da 

linguagem como discurso social, ampliação de vocabulário, análise crítica e reflexiva 

sobre atitudes e comportamentos do ser humano, além de desenvolver habilidades 

de escrita em uma Língua Estrangeira Moderna. 

 

  2.1 Contexto 

           As atividades propostas nesta pesquisa  foram desenvolvidas no 

Colégio Estadual Hermínia Lupion, da cidade de Ribeirão do Pinhal-Pr. Para iniciar a 

implementação, foi realizado um trabalho de estímulo e compromisso para que os 

alunos ficassem motivados em participar da implementação do projeto de 

intervenção pedagógica, visando também uma boa expectativa em relação à 

aprendizagem proposta. 

          Após a apresentação do projeto, foi mostrado um roteiro de estudo para 

que todos tivessem ciência sobre o que estariam participando durante as aulas, e 

em seguida responderam um questionário diagnóstico para conhecer o nível de 

aprendizagem e interesse da turma em relação aos gêneros textuais, principalmente 

as fábulas. 

       A implementação do projeto teve início no mês de março e estendeu-se 

até o mês de agosto do ano letivo de 2015. Foram dois bimestres desenvolvendo as 

atividades do projeto de intervenção, onde os alunos mostraram interesse e 

motivação na aprendizagem dos conteúdos e atividades propostas. 

 

  2.2 Participantes da Pesquisa 

    Participaram desta pesquisa, trinta e três alunos do 9º ano A, matutino, do 

Colégio Estadual Hermínia Lupion, da cidade de Ribeirão do Pinhal – Pr. Os alunos 



 
 

envolvidos neste trabalho demonstraram interesse e foram bem atuantes nas 

participações durante a implementação do projeto. Alguns tiveram dificuldades, 

principalmente na produção escrita, entretanto, participaram dentro de suas 

possibilidades, colaborando e empenhando-se em todas as atividades. 

 

  2.3  Unidade Didático – Pedagógica 

         Foi elaborada uma unidade didático-pedagógica dividida em  32 h/a que 

abordou o gênero narrativo “fábulas”, que permitiu realizar várias reflexões sobre 

comportamentos e atitudes, bem como sobre os valores morais e éticos, abordando 

questões como bullying e gentileza. Esta unidade didático-pedagógica também 

incentivou a produção escrita em língua estrangeira moderna, proporcionando 

metodologias que ajudaram a desenvolver a escrita com base em gêneros textuais. 

 

  2.4  Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados 

        Para coleta dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- Aplicação de questionário de sondagem ( no início e no final da implementação); 

- Observação da aplicação ; 

- Diário de classe com o registro das situações ocorridas em cada unidade; 

- Produção dos alunos: antes, durante e no final da implementação; 

- Montagem de uma pasta individual para os alunos, com cada atividade produzida 

durante as aulas de implementação. 

 

3  Desenvolvimento da Pesquisa 

    No primeiro momento, foi aplicado um questionário sobre fábulas, moral, 

autores e vocabulário em inglês para valorizar o conhecimento prévio do aluno e 

também conhecer as dificuldades que cada um possuía em relação ao tema a ser 

estudado. Em seguida, foram realizadas aulas expositivas, com textos impressos e 

com slides sobre a origem das fábulas, seus precursores e alguns autores de 

fábulas conhecidas.  



 
 

      Em um segundo momento, foram  trabalhados alguns títulos das fábulas 

em inglês para reconhecimento e observação do que eles já conhecem sobre as 

mesmas. Após essa aula, os alunos assistiram alguns vídeos de fábulas  em inglês 

e para cada vídeo houve atividades para melhorar a oralidade, ampliar vocabulário e 

desenvolver a produção escrita. As fábulas  trabalhadas entre outras, foram: “The 

fox and the grapes, The ant and the grasshopper, The lion and the mouse e The 

hare and the tortoise.” 

    Em um terceiro momento, trabalhou-se sobre a moral das fábulas e sua 

importância. A moral das fábulas estudadas  foi colocada em inglês, para incentivar 

na ampliação do vocabulário e em seguida realizou-se discussões para refletir sobre 

os valores morais. Para ampliar mais a cultura e o vocabulário, aproveitou-se o 

momento de estudo da moral das fábulas e trabalhou-se alguns provérbios 

populares em inglês, como forma de reflexão e análise de atitudes do dia a dia da 

convivência em sociedade. 

      Com as fábulas escolhidas para serem trabalhadas, focalizou-se os temas 

“Bullying” e “O que é ser gentil,” para refletir sobre condutas, atitudes e ética. 

Incentivou-se a realização de uma pesquisa sobre o que é bullying e atitudes que 

demonstram situações de bullying.  Os alunos produziram frases sobre gentileza, e 

discutiram sobre atitudes que tornam a convivência em sociedade melhor. Para 

ampliação do vocabulário, foram estudados alguns adjetivos em inglês e a produção 

para o final da fábula “ The Wolf and the lamb.” 

   Em um quarto momento, os alunos analisaram também uma charge sobre 

encontrar algo e não devolver para a pessoa que perdeu e  também assistiram uma 

reportagem em que um menino de sete anos ajuda um idoso que caiu e se 

machucou, e isto tornou-se notícia em rede nacional, pois instigou a reflexão sobre 

atitudes de altruísmo e solidariedade. Durante estas aulas, os alunos foram 

incentivados a produzir frases sobre atitudes gentis e solidárias, desenvolvendo 

assim a habilidade de escrita em uma LEM. Foram formados grupos para discutir 

sobre os valores essenciais para viver em sociedade e sobre os valores da vida. 

    Para finalizar, em grupo de dois ou três alunos, produziram uma estória 

com uma moral e nesta atividade, uma grande maioria conseguiu com a ajuda do 



 
 

professor,  escrever a estória em inglês. Os que  tiveram dificuldades,  escreveram o 

título e a moral em inglês e alguns  grupos escreveram os diálogos do texto e a 

moral em inglês. Após a correção dos textos escritos, os grupos estudaram o texto 

que produziram, prepararam os personagens (alguns em fantoches, varetas, 

ilustrações, etc ) e apresentaram para a turma o trabalho realizado. 

     Todas as atividades produzidas foram utilizadas para a montagem de uma 

pasta para cada aluno participante do projeto de implementação e assim pode-se 

observar o desenvolvimento da aprendizagem, principalmente em relação à 

produção escrita. 

 

 4 Apresentação dos Resultados 

   De acordo com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008) “ a 

aula de LEM precisa ser um espaço em que se desenvolvam atividades 

significativas, e que estas possam explorar diferentes recursos e fontes, para  que o 

aluno vincule o que é estudado com aquilo  que o cerca” (PARANÀ, 2008, pg 64). Ao 

trabalhar com as fábulas e ao mesmo tempo abrangendo questões sobre bullying e 

gentileza, os alunos puderam realizar essa interação com o dia a dia, refletiram 

sobre suas condutas, através de fábulas, charge, reportagem e trabalho em grupo 

que proporcionaram esta reflexão e transformaram-se em atividades significativas. 

 A aplicação deste projeto de intervenção foi relevante, pois os alunos 

mostraram-se motivados e muito interessados em participar durante as aulas. Ao 

término da implementação,  responderam um questionário diagnóstico para 

avaliação do material utilizado, das metodologias e das aulas desenvolvidas. A 

maioria da turma expressou afirmações de satisfação e situações de aprendizagem 

durante o  trabalho desenvolvido, como pode-se observar nos relatos a seguir: 

“A apresentação das fábulas e do teatro, foi muito legal, pois 

foi em equipe e houve a participação de todos.” 

“ As atividades sobre solidariedade foram importantes para 

modificar atitudes diárias e comportamentos.” 

“Eu gostei de aprender sobre as fábulas porque melhorou o 

meu desempenho nas aulas de inglês”. 



 
 

“As atividades são interessante porque estamos aprendendo 

de forma diferente.” 

Acredita-se que a implementação  do projeto conseguiu atingir os objetivos 

propostos, observando a forma como os alunos participaram, suas dúvidas, 

interação, desafios de aprendizagem e superação de dificuldades.   

 

Considerações Finais 

Este trabalho embasou-se nas teorias de Cristovão (2004),  Bronckart (2003) 

e Schneuwly & Dolz  (2004), visando promover a interação,  a criatividade, o 

desenvolvimento da oralidade e da produção escrita em língua estrangeira e da 

opinião crítica e  reflexão sobre valores éticos e morais. 

Com a aplicação do projeto de intervenção, percebeu-se a importância de  

utilizar metodologias e materiais didáticos diferentes, valorizando o trabalho em 

grupo para que os alunos desenvolvam habilidades de leitura e escrita em uma 

língua estrangeira. Estes recursos utilizados despertaram o interesse, motivaram 

para a aprendizagem e possibilitaram oportunidades de discussões e reflexões 

sobre temas atuais de ética e moral e não somente os valores mostrados nas 

fábulas, estimulando os alunos a mostrarem qual a sua visão ou que já sabiam do 

conteúdo que estava sendo estudado. 

Foram encontradas algumas dificuldades, principalmente em relação à 

produção escrita, mas ao final da implementação, a maioria da turma conseguiu 

melhorar esta habilidade e realizaram a produção textual, bem como a apresentação 

para a turma do texto que eles produziram. Acredita-se então, que este trabalho 

trouxe contribuições para o ensino de língua estrangeira e o resultado obtido foi 

satisfatório, visto que os alunos mostraram-se motivados, participantes e envolvidos 

nas atividades aplicadas. 

Desta forma, pode-se confirmar que o trabalho com gêneros textuais permite 

uma grande variedade de atividades que podem contribuir para o desenvolvimento 

da leitura, da escrita, da oralidade e principalmente o posicionamento crítico e a 

reflexão sobre condutas sociais e éticas que possam melhorar a vida em sociedade. 

Ao final das atividades de implementação,  os alunos relataram que melhoraram em 



 
 

relação ao vocabulário, oralidade e também questões de comportamentos e 

condutas do dia a dia. Sendo assim, trabalhar com gêneros textuais, 

especificamente a fábula, pode contribuir muito para que nossos alunos  dialoguem 

com sua realidade social, melhorando a aprendizagem em uma LEM e também sua 

forma de atuar no mundo em que vive. 
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