
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



: 

Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma 2014 

 

 

Título: Fábulas na sala de aula: uma alternativa para o desenvolvimento da 

leitura e da escrita no 6º ano do ensino fundamental 

Autor: Isaías Maneira 

Disciplina/Área: 

 

Língua Portuguesa 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

 Colégio Estadual João XXIII, Ensino 
Fundamental, Médio e Profissional. 

Rua Santa Catarina, 260, Vila São João. 

Município da escola:  Irati 

Núcleo Regional de Educação:  Irati 

Professora Orientadora:  Cristiane Malinoski Pianaro Angelo 

Instituição de Ensino Superior:  Unicentro 

Relação Interdisciplinar: 

 

 

Resumo: 

 

O conceito de leitura tem sido discutido por 
muitos estudiosos nas últimas décadas, 
passando a ser entendido não mais como 
decodificação do texto escrito, mas como uma 
prática interativa e social. Esta unidade 
didática vem ao encontro dessa concepção de 
leitura, ao ter por objetivo desenvolver a 
competência leitora e escrita dos alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental, de modo a levá-
los a uma participação social mais ativa e 
crítica. Para tanto, busca-se trabalhar as 
etapas do processo de leitura – decodificação, 
compreensão, interpretação e retenção, 
conforme discutidas por Menegassi (2010), 
com intuito de que os alunos ampliem de 
forma gradativa as capacidades envolvidas na 
interação com o texto. Com base no gênero 
fábula, esta unidade didática busca condições 
para uma leitura motivadora, que perpasse o 
texto e possa contribuir na formação de um 
leitor crítico, que percebe o implícito nas 
leituras que faz e, assim, pode participar 
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ativamente no espaço social em que está 

 inserido. 
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Apresentação: 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) concebem a educação 

escolar como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os 

alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para 

construir instrumentos de compreensão da realidade e de participação em relações 

sociais, políticas, culturais diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas 

fundamentais para o exercício da cidadania e para a construção de uma sociedade 

democrática e não excludente. 

 

Os conhecimentos trabalhados e recriados na escola ganham sentido quando são 
produtos de uma construção dinâmica que se opera na interação constante entre o 
saber escolar e os demais saberes, entre o que o aluno aprende na escola e o que 
ele traz para a escola, num processo contínuo e permanente de aquisição, no qual 
interferem fatores políticos, sociais, culturais e psicológicos (BRASIL, 1998). 

 

  No que se refere ao ensino de língua materna, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), em seu artigo 22, aponta a disciplina de Língua Portuguesa como 

indispensável para o exercício da cidadania, devendo fornecer meios para que os alunos 

possam progredir no trabalho e em seus estudos superiores. 

  Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do 

Paraná, lançadas oficialmente em 2008, sugerem um trabalho que priorize as práticas 

sociais, em que os alunos precisam ter contato com o maior número possível de gêneros 

textuais que circulam nas esferas sociais, com o intuito de ter mais possibilidade de 

entender os textos, seus sentidos e suas intenções. 

 No processo de formação do indivíduo, as Diretrizes compreendem a leitura como 

um processo que envolve demandas sociais, históricas, políticas e esse processo exige 

uma resposta do leitor ao que lê, ou seja, na leitura o indivíduo é convocado pelo texto a 

participar da elaboração de significados, reconhecendo as intenções e ideologias 

presentes no discurso. 

Quando falamos no desenvolvimento de leitura e produção textual, não podemos 

deixar de lembrar que é na escola que o educando deve encontrar um espaço adequado 

para tal, e que são as ações promovidas pela escola que darão um suporte para que ele 

possa desenvolver tais habilidades. Não se trata de tirar a importância da família como 

instância social de aprendizado, pois é nela que a criança inicia suas habilidades, 
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principalmente a da leitura, como cita Menegassi: 

 

(...) Em um convívio familiar, a criança aprende a ler sua casa, os hábitos, os 
costumes, os gestos, as opiniões, os argumentos (...) aprende a esperar sua vez 
para falar, é orientada pelos membros mais velhos, que também aguardam a 
criança falar, nesse momento ela é ouvida e respeitada sua opinião. 
(MENEGASSI, 2010, p.35). 

 

 Na escola, depois da família, que é a primeira formadora, o aluno deve ter contato 

com os mais variados gêneros de textos, visando ao desenvolvimento de um leitor crítico, 

que, após a leitura, possa realizar suas observações, realizar inferências, posicionar-se 

frente ao que foi lido, questionar e examinar os fatos e ao final tirar as suas conclusões. 

Baseando-se em Rojo (2009), Menegassi destaca que: 

 

(...) a leitura é, portanto, uma atividade interativa altamente completa de produção 
de sentidos, (...) requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior 
do evento comunicativo, como, por exemplo, os conhecimentos prévios que o 
leitor tem sobre o assunto, sua posição social no grupo a que pertence e suas 
concepções ideológicas, que são levados ao texto, durante o processo de 
produção de sentidos (MENEGASSI, 2010, p. 175).   
 
 
 

 Essa interatividade presente nessa concepção de leitura possibilita ao professor e 

aluno construir sentidos que se complementam, pois professor e aluno têm posições 

sociais, culturais e ideológicas diferentes e, nessa interação, produzem sentido ao que 

leram, dentro das possibilidades do texto, evitando, assim, o vale-tudo da leitura, ou seja, 

delimitam os sentidos que podem ser produzidos pelo texto em questão. 

 

Fábula – história, conceitos e características 
 
 De acordo com Nelly Coelho, fábula “é a narrativa (de natureza simbólica) de uma 

situação vivida por animais que alude a uma situação humana e tem por objetivo 

transmitir certa moralidade” (COELHO, 2000, p. 165). A fábula vem do latim com o 

significado de “falar” e do grego que é o mesmo que “dizer”, contar algo. A fábula é uma 

narração alegórica, cujos personagens são, geralmente, animais, e que encerra em uma 

lição de caráter mitológico, ficção, mentira, enredo de poemas, romance ou drama. 

Contém afirmações de fatos imaginários, sem intenção deliberada de enganar, mas sim 

de promover uma crença na realidade dos acontecimentos. A fábula seria, portanto, uma 

narração em prosa e destinada a dar relevo a uma ideia abstrata, permitindo, dessa 

forma, apresentar, de maneira agradável, uma verdade que, de outra maneira, se tornaria 

mais difícil de ser assimilada. 
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 A fábula tem origens remotas e estima-se que foi no século VI A.C que o escravo 

grego Esopo, com sua imaginação fértil, criou histórias envolvendo animais como 

personagens e atribuiu-lhes características humanas e, dessa forma, popularizou alguns 

desses personagens que até os dias de hoje são conhecidos por suas características, por 

exemplo, o leão por sua força, a raposa pela astúcia, a formiga pelo trabalho.  

Mais tarde, graças ao Romano Fedro, a fábula foi inserida na literatura escrita, pois 

antes dele, esta era, por tradição, transmitida oralmente. Além de Fedro, destaca-se 

também La Fontaine, que criou uma obra com 12 livros, que foi publicada em 1668 e 

1694, na qual as fábulas faziam críticas à sociedade da época e serviam para instruir os 

homens (COELHO, 2000). 

No Brasil, o mais conhecido fabulista é Monteiro Lobato, que além de fazer 

adaptações de fábulas, também escreveu: “A coruja e a águia”, “O cavalo e o burro” e “O 

corvo e o pavão”. Lobato reconta as fábulas, introduzindo animais da fauna brasileira e, 

após a narrativa, traz discussões sobre a temática abordada. 

Foi com o Sítio do Pica-Pau Amarelo que Monteiro Lobato ficou conhecido no Brasil 

inteiro e despertou em muitas crianças o gosto pela leitura, pois seus personagens 

cativavam e despertavam a imaginação dos leitores. 

No século XXI, o escritor brasileiro que mais cultivou o gênero fábula foi Millôr 

Fernandes que reuniu várias fábulas no livro Fábulas fabulosas. 

 A fábula pertence ao gênero literário narrativo, apresentando algumas 

características como: personagens, tempo, espaço e uma sequência de fatos que termina 

numa moral, transmitida por meio do diálogo entre os personagens. 

 Por ser um gênero que abrange várias temáticas, a fábula pode ser trabalhada de 

forma interdisciplinar. Cabe aos professores o planejamento de atividades que possam 

abordar os conteúdos que estão sendo trabalhados, de acordo com os objetivos de cada 

disciplina. 
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1º Encontro: Apresentação do projeto para os alunos 

 

 O projeto busca trabalhar a leitura e a escrita com base nas fábulas tradicionais. 

Este trabalho visa desenvolver essas habilidades, com atividades que possam aguçar a 

curiosidade sobre o mundo das fábulas, seus escritores e, principalmente, trabalhar 

questões visando ao desenvolvimento de um leitor mais ativo e crítico perante o texto. 

 

2º Encontro: Os gêneros textuais 

  

 Em nosso dia a dia, deparamo-nos com muitos gêneros de textos, os quais 

circulam de forma a atender alguma finalidade social e, por isso, apresentam estruturas 

diferenciadas. Como exemplo desses textos, podemos citar a conta de água e luz que 

recebemos mensalmente, as receitas, lista de compras, e-mails, bilhetes, enfim a 

infinidade de textos que nos ajudam na comunicação. 

 

Objetivo da atividade: 

 Perceber que os textos apresentam estruturas diferenciadas, atendem a objetivos 

diferentes, têm um público-alvo e circulam em diferentes lugares. 

* A atividade consiste em levar aos alunos uma grande quantidade de textos impressos 

para que, assim, possam perceber as diferenças entre eles.  

* Sugestão: Nesse momento pode questionar os alunos quanto à finalidade desses 

textos e o público a quem se destinam.  

 

Sugestão de leitura para os professores. 

Objetivo: Aprofundar conhecimentos sobre os gêneros do discurso e sua funcionalidade. 

BAKHTIN, M. Gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São 

Paulo: Martins Fontes, 1997. 

MARCUSCHI, L. A. Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P. 



: 

(Org.) Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 

 

 

3º Encontro: Iniciando nosso trabalho com as fábulas 

 

 Inicialmente, propõe-se aos alunos um questionário sobre leitura e sobre o gênero 

fábula com o objetivo de conhecer a realidade de leitura que os educandos apresentam e 

se eles lembram das fábulas que já leram. 

 

 O que é fábula?  

 Já leu alguma fábula? Qual? 

 Quais os personagens que geralmente fazem parte dessas histórias? 

 O que vem ao final de cada fábula? 

 Para quem as fábulas são escritas? 

 Onde elas aparecem? 

 Você lembra o nome de algum escritor que se dedicou a escrever fábulas? 

 

Sugestão: Ao elaborar o questionário sobre fábulas, o professor poderá também ampliar 

as questões dando enfoque à leitura, perguntando se os alunos gostam de ler, que tipos 

de leitura fazem, se têm livros em casa, etc. 

 Depois de respondido o questionário, o professor pode aproveitar para comentar as 

questões, acrescentando informações que julgar necessárias, citando títulos de fábulas 

conhecidas, como exemplo, “A cigarra e a formiga”, “A lebre e a tartaruga”, “A raposa e as 

uvas”, assim pode verificar quais os alunos já leram.  

 

4º Encontro: Fábulas e suas características 

  

  A fábula é muito breve, não havendo necessidade de grandes descrições e é 

apresentada em forma de narrativas de grande simplicidade, na qual os personagens 
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(geralmente animais) apresentam atitudes e comportamentos humanos. O tempo da 

história costuma ser indeterminado e o espaço tende a ser reduzido. A linguagem utilizada 

era formal e hoje já se aceita uma linguagem mais coloquial devido ao diálogo entre os 

personagens. 

 O narrador pode ser onisciente/ observador/3ªpessoa (aquele que conhece a 

história e os personagens e conta o que aconteceu) ou narrador personagem/1ªpessoa 

(aquele que conta e participa dos fatos da história). 

 Neste momento, será apresentada aos alunos uma caixinha de leitura, onde as 

fábulas ficarão à disposição para escolha dos alunos. Como as fábulas são textos curtos, 

no verso de cada fábula estará impresso uma ficha onde o aluno pode colocar seu nome 

e a data que leu a fábula, podendo ainda indicar se gostou ou não da leitura que fez.  

 

Dica para o professor: 

É importante destinar um tempo para que os alunos possam expor os motivos que  

levaram a escolher a fábula e por que gostou ou não da fábula escolhida. 

 

 

Modelo da ficha: 

Nome Data Gostou Não gostou 

    

    

    

 

Observação: Na caixa de leitura, estarão à disposição dos alunos as fábulas que não 

serão trabalhadas no desenvolvimento desta unidade, sendo assim, cabe ao professor se 

colocar à disposição para tirar dúvidas, caso o aluno não tenha entendido alguma fábula 

que leu.  

 

5º Encontro: Conhecendo os Fabulistas 

  

 Há muitos escritores que se dedicaram a escrever fábulas, entre eles, se destacam 

Esopo, Jean de La Fontaine e o brasileiro Monteiro Lobato, 

 Para os alunos será apresentada a biografia (impressa) resumida dos fabulistas: 
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Esopo, Jean de La Fontaine e Monteiro Lobato.  

Esopo 

  Foi um fabulista grego, que teria vivido na época da idade antiga. Sua existência 

não foi comprovada por nenhum documento histórico. Foi o criador do gênero fábula. 

 Esopo nasceu provavelmente na região de Trácia, onde hoje se localiza a Turquia. 

Viajou pelo mundo, tendo passado pelo oriente médio, Egito e Babilônia, o que teria 

enriquecido o gênero que inventou. 

 Foi-lhe atribuído um conjunto de pequenas estórias, onde os animais 

desempenhavam papéis que faziam sentido do ponto de vista moral, ou seja, eles 

tomavam o lugar dos homens, mas viviam os seus dramas comuns. 

 A coleção de Esopo era lida no século V em Atenas, uma das épocas de maior 

efervescência cultural grega. Seus escritos faziam parte da tradição oral, por isso, só 

foram reunidas e escritas depois de 200 anos. 

 Esopo inspirou muitos poetas medievais. As suas coleções de fábulas também 

influenciou La Fontaine, escritor e fabulista francês. 

Disponível em : www.e-biografias.net/esopo/. Acesso em 16/09/2014. 

 

Jean de La Fontaine 

O francês Jean de La Fontaine viveu no século XVII. Filho de burgueses, teve o 

apoio da nobreza para se dedicar à literatura. Escreveu poesias e adaptações de 

comédias. Porém, foram as fábulas, escritas em versos e reunidas em doze livros, 

publicados entre 1668 e 1694, que o tornaram conhecido no mundo inteiro. 

Graças a uma apurada sensibilidade para mesclar imagens poéticas e de humor, 

as fábulas clássicas de Esopo ganharam vida nova com La Fontaine. Tornaram-se 

verdadeiros retratos da sociedade, com seus vícios, diferenças sociais e problemas. 

O sucesso da obra garantiu a La Fontaine uma cadeira na Academia Francesa de 

Letras. 

O “poeta da França” morreu em Paris, em 1695 

 

Disponível em : www.infopedia.pt/$jean-de-la-fontaine. Acesso em 16/09/2014. 

 

Monteiro Lobato 

http://www.e-biografias.net/esopo/
http://www.infopedia.pt/$jean-de-la-fontaine
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Contista, ensaísta e tradutor, este grande nome da literatura brasileira nasceu na cidade 

de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882. Formado em Direito, atuou como 

promotor público até se tornar fazendeiro, após receber herança deixada pelo avô.  Diante 

de um novo estilo de vida, Lobato passou a publicar seus primeiros contos em jornais e 

revistas, sendo que, posteriormente, reuniu uma série deles em Urupês, obra prima deste 

famoso escritor. 

 Em uma época em que os livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa, 

Monteiro Lobato tornou-se também editor, passando a editar livros também no Brasil. 

Com isso, ele implantou uma série de renovações nos livros didáticos e infantis.  

 Este notável escritor é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um 

estilo de escrita com linguagem simples onde realidade e fantasia estão lado a lado. 

Pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil.  

 Suas personagens mais conhecidas são: Emília, uma boneca de pano com 

sentimento e ideias independentes; Pedrinho, personagem que o autor se identifica 

quando criança; Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem atitudes de 

adulto, Cuca, vilã que aterroriza a todos do sítio, Saci Pererê e outras personagens que 

fazem parte da inesquecível obra: O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta 

muitas crianças e adultos.  

 No ano de 1948, o Brasil perdeu este grande talento que tanto contribuiu com o 

desenvolvimento de nossa literatura. 

Disponível em: www.suapesquisa.com/biografias/monteirolobato. Acesso em 

16/09/2014 

 

 Os alunos serão levados ao Laboratório de Informática para aprofundar a pesquisa 

sobre os fabulistas, acrescentando novas informações sobre cada um deles e também 

sobre outros que encontrarem.  

Observação: Como são alunos que podem não ter facilidade em lidar com o computador, 

indique sites para facilitar a busca: 

Exemplos: 

www.fabulasecontos.com/category/contos-tradicionais/ 

sitededicas.ne10.uol.com.br/cfab.htm 

www.qdivertido.com.br/contos.php 

portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=21034 

 

http://www.suapesquisa.com/literaturabrasil
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/saci-perere.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/brasil
http://www.suapesquisa.com/biografias/monteirolobato.%20Acesso%20em%2016/09/2014
http://www.suapesquisa.com/biografias/monteirolobato.%20Acesso%20em%2016/09/2014
http://www.qdivertido.com.br/contos.php
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Sugestão: O professor pode também limitar a pesquisa no laboratório, indicando somente 

fabulistas brasileiros, tais como: Millor Fernandes, Ruth Rocha entre outros. 

Importante: Deixar claro para os alunos que não é somente na internet que podem 

encontrar fábulas, que esse trabalho também pode ser realizado na biblioteca escolar.  

 

6º Encontro: Características dos personagens 

 

  Neste momento os alunos já leram algumas fábulas (caixinha de leitura) e já 

perceberam que os animais são os personagens que mais aparecem. A próxima atividade 

será relacionar alguns comportamentos, atitudes e características dos animais que 

frequentemente são atribuídas aos homens. 

Observação: Esta atividade poderá ser realizada em grupo, para facilitar o trabalho e a 

troca de experiências de leitura 

 

Atividade: 

Complete o quadro com o nome do animal que você julgar mais apropriado de acordo 

com as características citadas: 

 

CARACTERÍSTICAS ANIMAL 

FORTE / PODEROSO  

VAGAROSA / LENTA  

RÁPIDO / LIGEIRO  

PROTETOR / AMIGO / FIEL  

TRABALHADORA / ORGANIZADA  

ESPERTA / INTELIGENTE  

BOBO / INGÊNUO  

FELIZ / DESPREOCUPADA  

MALDADE / TRAIÇÃO  

 
 

Dica: O professor poderá reduzir o quadro ou se preferir pode inverter a atividade, citando 

o nome do animal e os alunos preenchem com suas características. 

Os alunos podem escrever suas características também. 

 

7º Encontro: A fábula e os Provérbios 

 

 A leitura de fábulas dá margens para o trabalho com outro gênero discursivo: os 

provérbios. 
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  Os provérbios são ditos populares (frases e expressões) que reúnem e transmitem 

conhecimentos comuns sobre a vida. Contêm ensinamentos morais, filosóficos ou 

religiosos. Por essa razão, alguns fabulistas passaram a usá-los no final do texto como 

moral da história.  

Atividade: 

1- Relacionar os provérbios com as fábulas/ou valores éticos e morais. 

  Espera-se que o aluno já tenha lido várias fábulas (por meio da proposta da 

caixinha de fábulas), portanto já tem condições de realizar parcialmente a atividade. 

 Entregar impressa a lista de provérbios para os alunos. 

       

1- Quem com ferro fere, com ferro será ferido.                              

2- Mais vale um pássaro na mão do que dois voando             

3- A pressa é a inimiga da perfeição. 

4- Cavalo dado não se olha os dentes.                                            

5- A ocasião faz o ladrão. 

6- A mentira tem a perna curta. 

7- Quando um não quer, dois não brigam. 

8- Gato escaldado tem medo de água fria. 

9- A necessidade é a mãe das invenções. 

10- Para bom entendedor, meia palavra basta. 

11- Águas passadas não movem moinhos. 

12- Macaco velho não pula em galho seco. 

13- O boi engorda é com o olhar do dono. 

14- Antes calar que mal falar. 

15- Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 

16- Cada cabeça, cada sentença. 

17- Cachorro que late não morde. 

18- Quem tem boca vai à Roma. 

19- Deus ajuda quem cedo madruga. 

20- Caiu na rede é peixe. 

21- Casa de ferreiro, espeto de pau. 

22- Cada macaco no seu galho. 

23- Quem tudo quer nada tem. 

24- Devagar se vai ao longe. 
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25- De grão em grão a galinha enche o papo. 

26- Errar é humano. 

27- Falar é fácil, fazer é que é difícil. 

28- Filho de peixe, peixinho é. 

29- O barato sai caro. 

30- Onde há fumaça, há fogo. 

31- Pela boca morre o peixe. 

32- Quem ama o feio, bonito lhe parece. 

33- Quem espera sempre alcança. 

 

2- Os provérbios só têm significados e transmitem uma mensagem quando forem bem 

interpretados pelas pessoas que leem. Escolha 5 provérbios da lista acima e 

escreva qual a mensagem/ ensinamento que transmite para o nosso dia a dia. 

3- Alguns provérbios também foram parodiados. Pesquise (no laboratório de 

informática) e anote os provérbios parodiados e em seguida escolha alguns deles 

para ler em sala de aula. 

 

Dica: Explicar o que é uma paródia antes de levá-los ao laboratório. 

Conceito de Paródia    

  A paródia é a recriação de um texto, geralmente célebre, conhecido, uma reescrita 

de caráter contestador, irônico, zombeteiro, crítico, satírico, humorístico, jocoso. 

     A paródia constrói, assim, um percurso de desvio em relação ao texto parodiado, numa 

espécie de insubordinação crítica, cômica.  

Ex: Quem semeia vento colhe tempestade. 

       Quem semeia vento não colhe coisa nenhuma. (Paródia) 

 

 

 

8º Encontro: As diferentes versões de uma mesma fábula. 

Importante: 

 Explicar aos alunos que algumas fábulas sofreram  adaptações e outras tiveram 



: 

versões diferentes, o que pode alterar a moral presente nas fábulas. 

 Para exemplificar versões diferentes de uma mesma fábula, pode-se trabalhar com 

a fábula “A cigarra e a formiga”, mostrando aos alunos que a moral se modifica 

dependendo da versão. 

 

A cigarra e a formiga boa 

Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé dum formigueiro. Só parava 

quando cansadinha; e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de 

abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas... 

Disponível em: contobrasileiro.com.br/?p=1177, 
 

 

 
 

A cigarra e a formiga má 

 Já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender a cigarra e com 

dureza a repeliu de sua porta. Foi isso na Europa, em pleno inverno, quando a neve 

recobria o mundo com seu cruel manto de gelo... 

Disponível em:  www.recantodasletras.com.br/contos/1184720 

 

 Sugestão: Realizar a leitura das duas fábulas. Se preferir pode até dramatizar o 

texto, o que torna o aprendizado mais lúdico e propicia o desenvolvimento da oralidade. 

 Objetivo: Nesta atividade, a intenção é que o aluno perceba as diferenças entre as 

fábulas, portanto não será trabalhado com questões que envolvam a escrita. Se desejar, 

pode trabalhar oralmente a moral das fábulas, conduzindo os educandos a uma reflexão 

sobre o mundo do trabalho e as diversas formas de sobrevivência, bem como explorar 

aspectos relacionados à generosidade/egoísmo humano.  

 

 

9º Encontro: Elementos da narrativa: 

  

Diferenças entre gênero e tipologia textual 

http://www.recantodasletras.com.br/contos/1184720


: 

  A tipologia textual está relacionada com a forma como um texto apresenta-se e é 

caracterizada pela presença de certos traços linguísticos predominantes. O gênero textual 

exerce funções sociais específicas, que são pressentidas e vivenciadas pelos usuários da 

língua. A tipologia textual não é tão vasta como os gêneros, sendo mais conhecidas a 

narração, descrição e dissertação. Os gêneros são inúmeros e se destacam pelo uso, 

exercendo uma função social de comunicação. 

Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/redacao/diferencas-entre-generos-tipos-

textuais.htm 

Acesso em: 16/09/2014 

 

 

  Como as fábulas são narrativas, sugere-se um trabalho que envolva os elementos 

da narrativa (personagem, tempo, espaço, narrador).  

 

 Sugestão: Os alunos receberão impresso uma folha contendo informações sobre 

cada um desses elementos, de forma simples; poderão encontrá-los nas fábulas, pois 

neste gênero de texto, os elementos se apresentam bem definidos e facilitam o 

entendimento do aluno. 

  

Dica: Após a leitura, o professor poderá explicar aos alunos que estes elementos também 

aparecem em outros gêneros de textos (contos, novelas, romances, etc.). 

   

Sugestão de trabalho com a fábula:  

 

O velho cão 

 Um dia, caçando borboletas, o velho cão, de repente, deu-se conta de que estava 

perdido. Vagando a esmo, procurando o caminho de volta, o velho cão percebe que um 

jovem leopardo o viu e caminha em sua direção, com intenção de conseguir um bom 

almoço. O cachorro velho pensa:  

(...) 

 

Texto na íntegra disponível em: www.recantodasletras.com.br/fabulas/3172922 

Acesso em 16/09/2014.  

http://www.recantodasletras.com.br/fabulas/3172922


: 

 

 Dica: Sugere-se que solicite aos alunos que façam a leitura silenciosa para que 

construam sentidos individuais para o texto e, em seguida, a leitura em voz alta pelo 

professor. Tire as dúvidas em relação ao vocabulário, assim ajudará na compreensão da 

mesma e facilitará o trabalho que vem a seguir. 

 

1- Analisando os elementos da narrativa, responda: 

a) Onde ocorreram os fatos narrados? 

b) Quais os personagens que participaram da história? 

c) Quando essa história aconteceu?  

d) O narrador participou da história ou só contou os fatos ocorridos? 

Dica: Se preferir pode ampliar as questões envolvendo características dos 

personagens. 

 

Importante para o professor: 

 Lembrar aos alunos que os personagens possuem características físicas e 

psicológicas. (explicar a diferença entre essas características). 

Características Físicas: São características que podemos perceber durante a 

leitura, tais como: a cor da pele, a altura, o peso, traços do rosto, etc. 

Características Psicológicas: São aquelas que demonstram sentimentos, 

atitudes e gestos que definem o personagem, tais como: trabalhador, preguiçoso, 

organizado, etc. 

 

Dica: Nesta atividade o professor poderá realizar um trabalho interdisciplinar com 

geografia e ciências, planejando atividades que envolvam a localização da África no 

mapa, suas características de clima, natureza, etc. Na disciplina de ciências pode explorar 

questões voltadas à fauna, flora, habitat natural, etc. Se preferir pode trabalhar essas 

questões usando o laboratório de informática, fazendo uma pesquisa sobre a África. 

 

2- Refletindo sobre a fábula:  

a) Observando as atitudes dos animais que participaram da história, quais adjetivos você 

usaria para caracterizá-los? 



: 

Cachorro   

Macaco   

Leopardo   

 

b) O velho vira-lata usou da esperteza e livrou-se do perigo fazendo uso das palavras e 

não da força animal. Que ensinamento podemos tirar da atitude do velho-cão? 

c) Na sua opinião, a atitude do macaco foi correta? Justifique sua resposta. 

d) “Sabedoria só vem com idade e experiência”. Você concorda com a moral da história? 

Justifique. 

Dica: Essas questões podem ser exploradas de forma oral e o professor pode 

acrescentar informações, conduzindo os alunos a refletir sobre violência, uso da força 

física, fofoca, etc.  

Observação: As respostas para essa atividade vão indicar para o professor o nível de 

interpretação dos alunos e podem indicar caminhos para o planejamento de atividades de 

compreensão e interpretação que serão sugeridas a seguir. 

 

Importante para o professor 

Um dos objetivos dessa unidade é trabalhar questões voltadas à leitura e escrita, que 

será nosso próximo passo de agora em diante. Lembro que esta unidade didática está 

embasada nos estudos de Menegassi (2010) que apontam como indispensável um 

trabalho que leve em consideração todas as etapas do processo de leitura e escrita, já 

citadas no referencial teórico presente no projeto. 

 

 

10º Encontro: Etapas do processo de leitura e escrita 

 

 Vamos analisar uma fábula tentando acompanhar as etapas do processo de leitura 

e escrita proposto no projeto. 

 

 

        A formiga e a pomba 



: 

 
            Uma formiga foi à margem do rio para beber água e, sendo arrastada pela forte 
correnteza, estava prestes a se afogar. 
            Uma pomba que estava numa árvore sobre a água, arrancou uma folha e a deixou 
cair na correnteza perto dela. A formiga subiu na folha e flutuou em segurança até a 
margem. 
            Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se 
preparava para colocar uma armadilha para pegar a pomba, que repousava nos galhos 
sem notar o perigo. 
            A formiga, percebendo a intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele 
repentinamente deixou cair sua armadilha e, isso deu chance para que a pomba voasse 
para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração sempre encontrará oportunidades para 
mostrar sua gratidão. 

(A formiga e pomba www.contandohistoria.com/formiga.html)  

 

Atividades: 

Pré-leitura:  

 A pré-leitura consiste em um recurso pelo qual o conhecimento prévio é trazido à 

tona para um choque com as novas informações, a fim de aprimorar e organizar o 

conhecimento para que a  leitura a ser realizada não se torne uma atividade estática, de 

mera decodificação, mas sim um processo que se inicia na decodificação e que perpassa 

as outras etapas do processo de leitura. 

 Apresentar para a turma a imagem/ilustração do texto. 

Objetivo: Despertar o aluno para o tema, descobrir informações que eles sabem a 

respeito da temática proposta e aguçar a curiosidade, aumentando a expectativa para a 

leitura do texto.  

Dica: O professor deve conduzir as atividades de pré-leitura procurando não discutir 

questões que serão trabalhadas nos exercícios de compreensão e interpretação textual, 

dessa forma, não queima nenhuma das etapas do processo que se deseja trabalhar. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-gWdYFiWhJ44/T8-BgGw7XEI/AAAAAAAAAhY/gvim4tS70eg/s1600/fompomba.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-gWdYFiWhJ44/T8-BgGw7XEI/AAAAAAAAAhY/gvim4tS70eg/s1600/fompomba.jpg


: 

Durante a leitura: 

 A leitura dessa e de outras fábulas pode ser realizada de várias formas: Como 

sugestão de trabalho propomos uma leitura compartilhada, na qual o professor participa 

da leitura que está sendo realizada em voz alta pelo aluno, fazendo pausas para 

explicações que julgar necessárias, explicando vocábulos e criando novas expectativas e 

previsões para o desfecho do texto. 

Sugestão de trabalho:  

  Dividir o texto em parágrafos, entregando um a um. Após cada leitura, o professor 

pode interferir e ouvir previsões sobre o texto. 

Pós-leitura: 

  Ao final da leitura é importante voltar às previsões realizadas pelos alunos e 

verificar se algumas delas se confirmaram no desfecho de texto. 

 Após a leitura, oriente os alunos para que elaborem respostas completas para as 

questões abaixo. 

 

Respostas completas são aquelas que os educandos se reportam a parte da questão para 

iniciar sua resposta, dessa forma, as informações estarão sempre conectadas, formando 

parte de um texto. 

 

a) O que aconteceu com a formiga quando estava à margem do rio para beber 

água? 

b) Como ela foi salva? 

c) Mais tarde, qual foi o perigo que a pomba enfrentou? 

d) O que fez a formiga ao perceber que a pomba estava em perigo? 

 

As questões acima são de localização de informações textuais, bastando ao aluno 

retomar o texto e encontrar as respostas.  

Dica: Ao final das questões, o professor poderá solicitar aos alunos que reúnam as 

informações que deram nas respostas e escrevam um novo texto. Essa atividade exige do 

aluno que use os conectores textuais, que também podem ser explorados nesse trabalho. 

Observação: A compreensão é fundamental nesse processo, pois quando não há 



: 

compreensão do texto, a interpretação fica comprometida. 

Importante: É preciso ir além de questões textuais, por isso sugere-se trabalhar questões 

inferenciais e interpretativas, ou seja, aquelas que não estão implícitas no texto, tais 

como: 

e) Qual era a intenção do caçador? 

f) O que levou a formiga a ajudar a pomba? 

Observe que as respostas exigidas para estas perguntas demandam de uma leitura mais 

atenciosa do texto, visto que não estão numa sequência linear. Isso exige do aluno maior 

atenção e tempo para elaborar a resposta. 

g) O que você achou da atitude dos animais nessa história? 

h) Você retribui as coisas boas que outras pessoas fazem por você? 

Essas duas questões visam a uma interpretação da moral da fábula, isso exige do aluno ir 

além do texto, envolvendo conhecimento de mundo e vivências do educando.  

Observação: Cabe ao professor orientar os educandos quando não obteve uma resposta 

satisfatória nas questões interpretativas, pois não é um vale-tudo. As respostas devem ser 

coerentes com a intencionalidade do texto, buscando valorizar a produção do aluno, sem, 

no entanto, perder o objetivo proposto pela atividade. 

 

11º Encontro: Outro exemplo de trabalho seguindo as etapas do processo de leitura 

e escrita. 

 

Fábula: O cavalo e o burro 

O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo contente da vida, folgando 

com uma carga de quatro arrobas apenas, e o burro — coitado! Gemendo sob o peso de 

oito. Em certo ponto, o burro parou e disse: 

— Não posso mais! Esta carga excede às minhas forças e o remédio é repartirmos o peso 

irmãmente, seis arrobas para cada um. 

O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. 

— Ingênuo! Quer então que eu arque com seis arrobas quando posso tão bem continuar 

com as quatro? Tenho cara de tolo. 



: 

O burro gemeu: 

— Egoísta, Lembre-se que se eu morrer você terá que seguir com a carga de quatro 

arrobas e mais a minha. 

O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, 

vem ao chão e rebenta. 

Chegam os tropeiros, maldizem a sorte e sem demora arrumam com as oito arrobas do 

burro sobre as quatro do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em 

cima, sem dó nem piedade. 

— Bem feito! Exclamou o papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e 

não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome! 

Gema dobrado agora… 

Devemos ser justos com nossas obrigações, pois o egoísmo não nos leva a lugar 

algum. Assim como aconteceu com o cavalo mais cedo ou mais tarde nossas ações 

podem nos trazer sérios problemas. 

Monteiro Lobato 

 

Disponível em: contobrasileiro.com.br/?p=1377  
 
Acesso em 16/09/2014 
 

Observação: 

Antes de iniciar as atividades de compreensão, não esqueça das atividades de pré-leitura.   

 

Atividades 

Após a leitura silenciosa do texto, responda: 

 
a) Para onde seguiam os animais? 

b) De repente, o burro parou no meio do caminho. O que aconteceu com ele? 

c) O que disse o burro ao perceber que levava muito peso? 

d) O que disse o cavalo ao ouvir a proposta para dividir a carga que levava? 

e) O que aconteceu depois que o burro tropeçou? 

f) Qual parte do texto deixa claro que os tropeiros não tinham pena (dó) dos animais? 

g) No final do texto, surge mais um personagem. Quem era ele e o que ele disse? 

h) Com as informações dadas nas respostas anteriores, escreva o que você entendeu 

do texto? 

 

 



: 

Dica para o professor: 

Observe que as respostas das questões acima seguem uma ordem dos fatos ocorridos 

com os personagens. Isso leva o aluno a memorizar a história e fazer uma reescrita do 

texto, porém, ainda não ultrapassa os limites da compreensão textual. 

 

 Para assegurar que os alunos reflitam sobre a fábula e a moral que ela transmite, 

sugerimos questões interpretativas, tais como: 

a) A atitude do cavalo trouxe-lhe consequências. Que comportamento humano isso 

representa? 

b) Na sociedade atual, percebemos mais atitudes de solidariedade ou de egoísmo? 

Cite um exemplo que você tenha vivido ou presenciado para justificar sua resposta. 

Observação: Ao ler e avaliar as atividades, o professor pode perceber algumas questões 

de ordem ortográfica e isso não pode ser deixado de lado nesse momento de formação 

do processo de escrita. Para planejar atividades enfocando a ortografia sugiro a leitura do 

livro: “Ortografia: ensinar e aprender”, de Artur Gomes de Morais. Nesse material, o autor 

apresenta várias atividades, visando ao estudo de casos de regularidades diretas, 

contextuais, morfológicas e também casos de irregularidades, com exemplos que podem 

auxiliar no trabalho com questões ortográficas em sala de aula. 

 

12º Encontro: Finalizando nosso trabalho 

  

 Para fechar o trabalho com relação às fábulas e as etapas do processo de leitura e 

escrita, os alunos selecionarão as fábulas que mais gostaram durante o desenvolvimento 

dessa unidade e, em seguida, farão a ilustração das mesmas que ficarão expostas em um 

mural para conhecimento dos demais alunos da instituição. 

 

 

 

 

 



: 

Considerações Finais: 

Prezados professores:  

 Chegamos ao fim da unidade didática, espero que as teorias discutidas neste 

material, bem como as atividades planejadas possam contribuir com sua formação 

profissional. Lembro que o objetivo desta unidade é refletir sobre o processo de leitura e 

escrita e com isso desenvolver as habilidades necessárias para a formação de um leitor 

crítico e criativo, capaz de interferir na sua realidade. 

 Sabemos que essas habilidades não ocorrem de uma hora para outra, é preciso 

um trabalho constante, nesse sentido, é preciso oferecer situações de aprendizagem que 

façam refletir, preparando-os para situações de leitura e escrita que enfrentarão na vida, 

além dos muros da escola. 
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