
UMA LEITURA CRÍTICA 
DENTRO DO GÊNERO 

“FÁBULAS” NO ENSINO DE 
LÍNGUA INGLESA

UNIDADE DIDÁTICA

JARDIM ALEGRE
2008



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Educação do Paraná

Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã
Universidade Estadual de Londrina

Programa de Desenvolvimento Educacional

AUTORIA

Lucia Gonçalves
(Autora e Organizadora)

Santa Cleidelir de Freitas
(Orientadora)

Ilustrações
(Public Domain Pictures.net / Public Domain Clip Art)

ÁREA DE ATUAÇÃO
Letras / Inglês

Jardim Alegre / NRE de Ivaiporã
2008

2



3

Acknowledgements

Primeiramente, agradeço a Deus pelo Seu Amor, sacrifício, paixão por nós, e também, 
por me ter dado a oportunidade de estar no mundo.

À minha família: Donizete - Mari Hellen – Matheus,, agradeço todo o amor, carinho,  
compreensão e respeito. 

Aos meus pais, por terem sido sempre um esteio em minha vida. 

Aos amigos da estrada, Niliane, Marlene, Simone, Sérgio e Eliane, que passaram pelo 
que eu passei: ficar longe da família em busca de um ideal comum. 

 
Meus agradecimentos especiais:

Professora Santa Cleidelir de Freitas, minha orientadora, pela colaboração, amizade,  
dedicação e sinceridade nas palavras. Sinto apenas que a distância não nos permitiu um 

maior convívio.

Professora Drª. Simone Reis e Professor Dr. Lincoln P. Fernandes, que me abriram 
caminhos jamais imaginados, além de me apresentarem, na prática, outras  

possibilidades de ensino; suas aulas foram lições em muitos sentidos.

Ao grupo de professores do PDE de Língua Inglesa, pelo aprendizado, pela convivência  
e pela amizade, especialmente àqueles que contribuíram com suas reflexões e ampliaram 

o meu olhar para o desenvolvimento deste trabalho.

     Obrigada a todos os que colaboraram direta ou indiretamente para a concretização 
deste projeto. 

Lucia Gonçalves



APRESENTAÇÃO

Esta Unidade Didática é resultado do Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná, que possibilitou o retorno 

às  Instituições  de  Ensino  Superior  para  uma  experiência  de 

aproximação entre prática e teoria.

Neste  percurso,  apresentamos,  como  um  dos 

resultados,  um trabalho  de  aprofundamento  do  tema proposto. 

Sua  organização  busca  introduzir  as  Fábulas  como  um  estudo 

sério  sobre  o  comportamento  humano,  um  caminho  para  se 

trabalhar o princípio da moralidade e da ética, pois seu atributo 

característico  se  fundamenta  na  apresentação  das  virtudes  e 

defeitos do caráter humano, ornado pela maneira de os animais se 

conduzirem, que é semelhante à do homem. Esse gênero narrativo 

prosaico,  próprio  da  fala  cotidiana,  tem o poder  de prender a 

atenção,  de entreter  e de deixar  um ensinamento de conduta, 

através de sua mensagem. As fábulas, segundo Fedro (séc. 1 d.C), 

têm dupla finalidade: entreter e aconselhar.

Esse  estudo  terá,  como  guia  de  análise,  a  leitura 

crítica; é essencialmente uma interpretação a qual revela a forma 

como  os  recursos  da  literatura  são  utilizados  para  criar  um 

sentido no texto.
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Através  de  uma  leitura  reflexiva  sobre  a  moral 

apresentada nas fábulas, espera-se descobrir se o conhecimento, 

dos  conceitos  morais  e  éticos  apresentados  nesta  unidade 

didática, será capaz de levar os alunos a questionarem os fatos 

sociais que os rodeiam e a alargarem o entendimento de mundo 

que já detêm.  No final do trabalho com as fábulas, o professor 

irá observar se houve compreensão dos conceitos que os alunos 

têm de si mesmos e dos outros, e se a leitura crítica das fábulas 

serviu como veículo de reflexão e auto-avaliação.

O professor anotará as observações de cada lição no 

“diário do professor” para ajudá-lo na avaliação final do estudo.

Lucia Gonçalves*

Os cidadãos civilizados não são produtos do acaso,
Mas de um processo educativo.

(Karl Popper)

*  Professora da Rede Estadual de Educação. Especialista em Ensino da Língua 
Inglesa. Experiência profissional na área de estrutura e funcionamento do NRE 
de Ivaiporã.
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1st  Lesson:

Vamos falar um pouco sobre valores morais:

O que você entende sobre moral? Troque idéias com os seus colegas.

a) O que você faria se alguém lhe contasse uma grande mentira?  Por quê?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b)  Qual a sua opinião sobre pessoas que contam mentiras?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

c) Você mentiria em alguma situação? Qual?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

d) O que você sentiria se descobrisse que um grande amigo mentiu para você?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Obs: Essas questões serão respondidas 
pelos alunos e guardadas pelo professor. 
Na última aula, elas serão revistas pelos 

alunos.



2nd  Lesson:

Reading and Speaking:

“RECOGNIZING FABLES  -  GROUP WORK”  

1) Você sabe o que é uma “Fábula”? Faça uma lista das fábulas que você conhece ou 

já ouviu alguém contar. Compare a sua lista com a dos colegas no seu grupo.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2) O Professor irá distribuir uma fábula diferente para cada grupo. Os alunos farão 

uma leitura minuciosa e depois responderão aos seguintes itens:

Título Personagens Assunto (tema)

* Compartilhe com os colegas as suas informações e anote as informações que os outros 
grupos apresentarem.

Obs: O professor irá disponibilizar fábulas diversas para que os grupos (no máximo 3 
alunos  por  grupo)  possam  ler.  As  fábulas  deverão  estar  em Português  e  podem ser 
encontradas nos endereços:
http://oficinadaslinguas-clubedeleitura.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
http://cantinhodasfabulas.vilabol.com.br 
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  Where does Fable come from?
      De onde vem a Fábula?

RESEARCH: Em casa ou na biblioteca da Escola você irá pesquisar sobre o 
grande fabulista “Esopo”. Quem é ele, onde viveu e em que época?  Para a 
próxima aula você irá contar para os colegas o que conseguiu descobrir. Faça 
anotações em seu caderno para não esquecer.

Sites interessantes para pesquisa:

http://kattyrasga.07.googlepages.com/fabulas

http://cantinhodasfabulas.vilabol.uol.com.br/index,html

http://anatessari.hpg.com.br (apresentações de power point)

http://www.girafamania.com.br/tudo/a/-lfabula.html 

Answer about your research: (Responda sobre sua pesquisa)

a)  O que é um “fabulista”?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b)  O que você achou de interessante sobre a vida de Esopo e o que aprendeu sobre ele?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c)  Cite o nome de mais alguns fabulistas que você conhece ou sobre o qual leu algo.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Obs: A pesquisa será avaliada pelo conteúdo e também pela apresentação oral que o 
grupo fará na sala de aula. Todos os alunos do grupo deverão participar da apresentação 
oral.
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3rd Lesson: 

Let’s know a lit bit more about fable features!

Vamos conhecer um pouco mais sobre as características de 
uma fábula!

a) O que é a fábula e de onde vem ela?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

b) A fábula possui brevidade. O que você acha que isso quer dizer?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

c) Quais as características do gênero fábula?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

d) Quem são os personagens das fábulas?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

e) No final das fábulas, destaca-se uma moral (mensagem). Qual é a sua importância?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

f) Você sabe qual a origem da palavra moral? Faça uma pesquisa.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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4th Lesson: 

Now in English...  

Reading and interpretation:

Você conhece a fábula que conta a história do menino que gritava “É o lobo!” só 
para  enganar  as  pessoas?  Converse  com  o  seu  colega  e  veja  o  que  vocês 
conseguem lembrar da história.

A shepheard’s boy was tending his flock near a village, and thought it would be great 

fun  to hoax the villagers by pretending that a  Wolf was attacking the  sheep: so he 

shouted out, “Wolf! Wolf!” and when the people came running up, he laughed at them 

for their pains.

He did this more than once, and every time the villagers found they had been hoaxed, 

for there was no Wolf at all.

At last a Wolf really did come, and the boy cried, “Wolf! Wolf!” as loud as he could: 

but the people were so used to hearing him call that they took no notice of his cries for 

help. And so the Wolf had it all his own way, and killed off sheep after sheep at this 

pleasure.

Moral:  You cannot believe a liar even when he tells the truth.

Source: The Heinle Reading Library. Illustrated Classics Collection. Aesop’s Fables.  Thomson 
Heinle. Baronet Books, New York, NY.
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Read the Fable: “The boy who 
cried Wolf”



a) Underline on the text the words that you know.  How many words did you find?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) Relate the columns, and if you need, look for them in the dictionary:

(1) shepheard’s boy (    )  aldeões

(2) flock (    )  ovelhas

(3) to hoax (    )  gritou

(4) Wolf (    )  matou (dizimou)

(5) sheep (    )  rebanho

(6) villagers (    )  pregar uma peça, um trote

(6) cried (    )  menino pastor de ovelhas

(7) killed off (    )  Lobo

(8) liar (    )  verdade

(9) truth (    )  mentiroso

c)  Reflita sobre o que entendeu da história e circule as características dos personagens. 

Pode escolher mais de uma opção.

Ovelha:  ingênua,  agourenta,  vaidosa,  inocente,  frágil.

Garoto:  trabalhador,  amigo,  protetor,  bobo,  inteligente.

Justifique as suas escolhas:  _______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Pair Work
Let’s learn the new vocabulary:  



d) Que tipo de brincadeira o menino fez aos aldeões?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

e) Que sentimentos o menino demonstrou para com os outros ao fazer essa brincadeira?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

f) Quais são os dois termos que se opõem e que aparecem no tema dessa fábula?

(    )  sabedoria  X  ignorância  (wisdom  x  ignorance*)

(    )  mentira  X  verdade (lies  x  truth)

(    )  coragem  X  covardia (courage*  x  cowardice*)

*Cognatos:

São palavras que possuem o mesmo radical em diferentes idiomas, por possuírem a 
mesma origem. Portanto geralmente se assemelham, tanto na  escrita como em seu 
significado. 

g) Que atitude você acha que os aldeões deveriam ter tomado a respeito das brincadeiras 

“sem graça” do menino?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

h) Como você acha que o menino se sentiu ao ver o resultado de sua “brincadeira”? Por 

quê?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5th Lesson:

Watching and Listening...

Let’s watch the video with the Muppets.

“The boy who cried Wolf”

http://br.youtube.com/watch?v=apV8AK5fsmA    (13:47 minutes).
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Após assistir ao vídeo, 
vamos ler a fábula 

novamente e rever as 
respostas da 

interpretação para 
tirar as dúvidas.

http://br.youtube.com/watch?v=apV8AK5fsmA


6th Lesson:

                       GRAMMAR: Personal Pronouns.

i) Em vários lugares do texto apareceu a palavra “HE”. Você sabe qual a sua tradução? 

Essa palavra pertence à classe dos pronomes pessoais.

Os pronomes pessoais são:

Singular Plural
I : We :
You : You :
He :

She :

It :

They :

Explanation:

 I  (eu) – se escreve sempre em maiúsculo.

Use  you  para dizer tanto você quanto vocês.

 It (ele – ela) empregamos este pronome quando nos referimos a um fenômeno, objeto, 

coisa e animal. Também é utilizado para sujeito oculto ou inexistente.

Let’s sing with the video:

Now here’s a song _____________________________________

You’ve got to learn _____________________________________

And this is how it goes _____________________________________

I,  she,  we,  he,  they  (3 times) _____________________________________

And don’t forget you! _____________________________________

Source: http://br.youtube.com/watch?v=SWnc1HSCvRY   (debikun.com  -  2:06 minutes).
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7th Lesson: 

Now it’s your turn!  

Writing…

Você irá apresentar uma nova moral para a fábula que você leu. O texto deverá ser 

escrito  em  inglês,  com  o  uso  do  dicionário  para  ajudá-lo.  Seu  texto  deverá  ser 

apresentado em papel A4 e será exposto no mural da sala de aula para todos os colegas 

lerem.  Não esqueça de fazer uma ilustração!

Draft: (rascunho).

The boy who cried Wolf

Moral: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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8th Lesson: 

                                        Re-think...

Do you remember the first questions about moral values you answered?  Now you 

are going to re-read your answers.  Do you think in the same way or you want to change 

anything?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Do you agree with this phrase?

Obs:   Após  o  trabalho  com  esta  unidade  didática,  o  professor  irá  retomar  o 

questionário aplicado aos alunos na 1ª aula. Em que medida a utilização da leitura  

crítica,  como  ferramenta  didática,  pôde  melhorar  ou  servir  como  estímulo  ao  

processo  de  cognição  dos  alunos?  As  fábulas  contribuem,  de  fato,  para  uma 

mudança de atitude frente ao mundo real?
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“You are not the same.
At each day you become 

better!”
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