
Quase todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Desde muito 

cedo podemos entrar em contato com o incrível mundo dos contos, 

lendas, fábulas e tantas outras histórias, que retratam tanto fatos reais 

quanto imaginados. Parece que o homem sempre gostou de narrar suas 

experiências ou até de fantasiar e inventar realidades que não pode 

viver. É bem provável que seus pais, avós ou tios já tenham te contado 

alguma história em que os animais se comportam como seres humanos: 

comem, andam, vestem-se, trabalham e discutem para decidir quem é o 

mais forte, inteligente ou rápido, por exemplo. Chamamos de fábula a 

esse tipo de narrativa em que os bichos têm características e 

sentimentos do comportamento humano, como raiva, inveja, bondade, 

ciúme. 

Toda fábula pretende ensinar algo. Esse tipo de texto reflete 

alguma necessidade humana: ditar normas de conduta ou padrões de 

moral a serem seguidos; atitudes que mereçam ou não ser copiadas. 

Muitas fábulas falam sobre o valor da amizade, da bondade e de 

personagens que não se deve imitar. Não temos certeza sobre a origem 

das fábulas. Muitos dizem que começou na Ásia, outros na Grécia, mas 

por se tratar de histórias contadas de um para o outro, é difícil falar com 

certeza quem começou a contá-las.  
 

O que é fábula? 

C A P Í T U L O  T R Ê S  
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E quem são os autores? 

Esopo  

Um dos principais autores a quem as fábulas são 

atribuídas é Esopo. Sua vida é tão cercada de mistérios 

que mais parece uma lenda. De acordo com algumas 

histórias, Esopo teria vivido no século VI a. C., era 

corcunda, gago e muito inteligente.  Uma biografia 

egípcia do século I conta que Esopo foi vendido como escravo a um filósofo que, 

admirado com o seu talento, concedeu-lhe a liberdade. Também não sabemos 

exatamente como ele morreu. Uma das mais trágicas versões diz que o fabulista 

grego teria sido lançado de um precipício na cidade de Delfos. 

Jean de La Fontaine 

Outro autor de fábulas é Jean de La Fontaine, 

francês que se destacou por suas simples, porém atraentes 

histórias. Em 1668 foram publicadas suas primeiras fábulas, 

uma coletânea de 124 textos intitulados de “Fábulas 

Escolhidas". O livro foi dedicado  ao filho do rei Luís XIV. 

 

Monteiro Lobato 

  No Brasil também temos um grande 

escritor de fábulas: Monteiro Lobato. Na 

página a seguir podemos conhecer uma 

de suas fábulas e entender um pouco 

melhor esse maravilhoso mundo do faz de 

conta! 
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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 as 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… 

Monteiro Lobato 

Glossário: 
Irmãmente -› Em partes iguais;                     

Pinote -› pulo; pirueta.                                  Rebenta -› completamente destruído 

Pilheriou -› fez piada de mau gosto              Refuga -› empaca 

Tropica -› tropeça várias vezes                     Tropeiros -› cavaleiros 

Arroba -› antiga unidade de medida de peso que corresponde a cerca de 14,7 kg 
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A cigarra e a formiga 

Num belo dia inverno as formigas estavam tendo o maior trabalho para 

secar suas reservas de comidas. Depois de uma chuvarada, os grãos 

tinham ficado molhados. De repente aparece uma cigarra:  

- Por favor, formiguinhas, me dêem um pouco de comida! 

As formigas pararam de trabalhar, coisas que era contra seus princípios, 

e perguntaram: 

- Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se 

lembrou de guardar comida para o inverno? 

Falou a cigarra: 

- Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando! 

Falaram as formigas: 

- Bom... Se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno 

dançando? E voltaram para o trabalho, dando risadas. 

 

Moral da história: 

Os preguiçosos colhem o que merecem.                           

                                                                                                      Esopo 

 

Você gostou da história? A próxima fábula também é bem divertida. Note como 

a cigarra e a formiga tem comportamentos típicos de seres humanos: a preguiça e a 

disposição para o trabalho. Poderá ver ainda qual lição esse texto pode ensinar a seus 

leitores. Boa leitura e divirta-se! 
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Essa mesma história já foi contada centenas de vezes, pelos mais diversos autores. O 

vídeo a seguir mostra uma releitura de “A cigarra e a formiga” 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=5Qel5SdmnE8  

A lição de moral da fábula de Esopo é “Os preguiçosos colhem o que 

merecem”, enquanto no vídeo a expressão “Rala que rola” faz o papel de lição de 

moral. Mas afinal o que significa a expressão “Rala que rola”? 

Podemos usar nossa língua de um modo mais formal ou informal. Se, por 

exemplo, precisássemos falar com o presidente da república, será que o 

chamaríamos de “mano”, brother ou de Vossa Excelência ou Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República? Em alguns momentos falamos com uma 

linguagem mais culta. Já em outras circunstâncias, quando falamos com nossos 

amigos e familiares, podemos usar uma linguagem mais informal, coloquial. 

Não é adequado chamar uma autoridade de “mano” ou então se dirigir a 

seus amigos com a mesma cerimônia que teria com o presidente, juiz ou professor. 

A expressão “Rala que rola” é informal, coloquial; podemos chamá-la de 

gíria. 

 A gíria é uma linguagem “diferente”, usada por certo grupo de pessoas. Por exemplo, 

você e seus amigos usam alguma gíria? 
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Rala ou ralar no vídeo da página anterior não significa passar pelo 

ralador. Um dos significados de “ralar” pode ser trabalhar. Rola pode se 

referir tanto ao ato de fazer girar como ao fato de algo dar certo, acontecer, 

se realizar, rolar. Portanto, “Rala que rola” neste contexto quer dizer 

“Trabalhe que tudo dará certo” 

Agora ficou mais fácil perceber a semelhança entre a moral da história:  

“Os preguiçosos colhem o que merecem”, da fábula escrita por Esopo, e a 

frase “Rala que rola”, presente no vídeo. Ambas sugerem que o trabalho é 

muito importante e só através dele podemos ter o que desejamos. 

Que tal, agora, conhecermos uma categoria de frases muito usada na 

linguagem popular que adora dar lição de moral? Os provérbios. 

Provérbios ou ditos populares são expressões e frases, geralmente curtas, 

que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. 

Vejamos alguns exemplos de provérbios: 

A pressa é a inimiga da perfeição. 

Cavalo dado não se olha os dentes. 

A ocasião faz o ladrão. 

A mentira tem perna curta. 

Quando um não quer, dois não brigam. 

Para bom entendedor, meia palavra basta. 

Águas passadas não movem moinhos. 
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Vamos ver algumas fábulas e relacioná-las a provérbios?  

PEIXINHO E PESCADOR 
 

Uma vez um pescador, depois de passar o dia todo 

pescando, pegou, somente, um peixinho. “Por favor, 

deixa-me ir, mestre”, disse o peixe. “Sou muito pequeno 

para tu me comeres, agora. Eu crescerei logo, assim tu 

poderás fazer uma boa refeição de mim”. 

 “Não, não, meu peixinho”, disse o pescador. “Tenho-te, 

agora. Talvez, mais tarde, quando tu estiveres grande, 

não conseguirei pegar-te, novamente”. 

Moral: Uma pequena coisa nas mãos vale mais do que a 

chance de um dia conseguir algo maior. 
 

Essa moral da história se parece com o provérbio “Mais 

vale um pássaro na mão do que dois voando”. 

Esopo 

A RAPOSA E AS UVAS 
 

 

Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita 

uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a 

parreira carregada de cachos enormes, a raposa 

lambeu os beiços. Só que sua alegria durou 

pouco: por mais que tentasse, não conseguia 

alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos 

esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: 

- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. 

Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se 

alguém me desse essas uvas, eu não comeria. 

Moral da história: Desprezar o que não se 

consegue conquistar é fácil. 
 

Essa moral da história se parece com o provérbio “Quem desdenha quer 
comprar”. 

Esopo, reescrita por Jean de La Fontaine 
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P Á G I N A  8  

Percebeu que as lições de moral presentes nas fábulas são parecidas com os 

provérbios? Que podem dizer a mesma coisa de maneiras diferentes? 

 Agora você vai aprender mais uma característica essencial das fábulas: nelas 

sempre existem animais com características humanas. 

Se você tivesse que dar uma característica para cada um desses animais, qual 

seria?  

É graças às fábulas e aos contos maravilhosos que alguns animais 

ganharam características humanas. O lobo é conhecido como mau, já que ele 

teria planejado enganar Chapeuzinho Vermelho e devorar ela e sua avó. A 

tartaruga é um animal perseverante, que mesmo sendo mais lenta que a lebre 

consegue vencê-la em uma corrida. A raposa, embora esperta, é soberba, já 

que desdenha das uvas que não consegue alcançar no alto da parreira. E a 

formiga? Existe animal mais trabalhador? Não sabemos se de fato isso é 

verdade na vida real, porém, nas fábulas, podemos dar aos animais as 

virtudes ou os defeitos que desejarmos.  

Mãos à obra... 
Vamos escrever uma fábula? Você já viu duas características essenciais deste 

tipo de texto: moral da história e animais com aspectos humanos. Além disso, toda 

fábula é contada por alguém: um narrador. O narrador mostra que a história acontece 

em um lugar, em um tempo, mostrando as características dos personagens, o que 

acontece com cada um e como a história termina. 

Durante a fábula, os animais também podem conversar entre si, mas o narrador 

é fundamental para organizar essas falas. 

Na página a seguir destacamos o discurso do narrador: 
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O Lobo e o Cordeiro 

Um cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e por 
isso havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um 
lobo, também bebendo da água. 
– Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo – disse o lobo, 
que estava alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para 
matar a fome. 
– Senhor – respondeu o cordeiro – não precisa ficar com raiva porque eu não 

estou sujando nada. Bebo aqui, uns vinte passos mais abaixo, é impossível 

acontecer o que o senhor está falando. 

– Você agita a água – continuou o lobo ameaçador – e sei que você andou 

falando mal de mim no ano passado. 

– Não pode – respondeu o cordeiro – no 

ano passado eu ainda não tinha nascido. 

O lobo pensou um pouco e disse: 
– se não foi você foi seu irmão, o que dá 

no mesmo. 

– Eu não tenho irmão – disse o cordeiro – 

sou filho único. 

– Alguém que você conhece algum outro 

cordeiro, um pastor ou um dos cães que 

cuidam do rebanho, e é preciso que eu me vingue. 

Então ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o 
cordeiro, a garrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais 
sossegado. 
 

MORAL: A razão do mais forte é sempre a melhor. 

Jean de La Fontaine 

 

É possível notar que existem o discurso do narrador (em destaque) e a fala 

dos animais. 
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Introdução 

O narrador conta como e onde a história acontece. Como tudo começa. 

Essa parte do texto se chama Introdução. Nela você pode, por exemplo, mostrar 

o cenário onde os bichos vivem, suas características, a paisagem, se é dia ou 

noite, se chove ou faz sol, etc. 

Desenvolvimento 

Toda história conta o que seus personagens fizeram como agiram e 

porque fizeram certas coisas. É nesta parte do texto que os fatos acontecem: o 

desenvolvimento da fábula. Essa parte do texto mostra o que os personagens 

fizeram, quais eram suas intenções e como agiram para conquistar seus 

objetivos, ou seja, o enredo é o desenrolar dos acontecimentos.  

 

 

 

 

 

 

A conclusão 

É normal ficarmos esperando ansiosos pelo fim de uma novela ou um jogo 

de futebol. Assim como nesses casos, as fábulas também precisam de uma 

conclusão. O final da história deve mostrar como os personagens terminaram o 

que aprenderam, se eles se  deram bem ou mau, enfim, contar como a fábula 

terminou.  

Na fábula anterior, por exemplo, mostra-se que o cenário é um 

riacho, que corria por um terreno inclinado. Lá estava um personagem, 

um cordeiro, que levantou a cabeça e viu outro personagem, um lobo. 

Na fábula “A Cigarra e a Formiga”, o enredo é a narração de 

história de uma formiga trabalhadora e uma cigarra preguiçosa e cantora, 

que se encontram. Na conversa entre elas, ficamos sabendo que a 

formiga trabalhou durante todo verão e tinha o que comer no inverno, 

enquanto a cigarra, que não trabalhou e, portanto, passou fome. 

Veja um exemplo de conclusão: Então ali, dentro do riacho, no fundo da 
floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro,agarrou-o com os dentes e o 
levou para comer num lugar mais sossegado. 
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                          SUA VEZ 

Escreva uma fábula considerando os seguintes passos: Introdução, 

Desenvolvimento, Conclusão e Moral. Lembre-se que esse tipo de texto precisa de 

personagens (animais) com comportamentos humanos e de uma lição de moral. Pense 

em como escolher um provérbio, antes mesmo de escrever uma fábula, poderá ajudar 

você a começar a história sabendo o que deseja ensinar. Você pode escolher qualquer 

tema que deseje abordar e personagens diversos. Abaixo sugerimos alguns provérbios 

conhecidos que podem facilmente se transformar em moral da história e auxiliar na sua 

produção de texto.  

 

 

 

Provérbio Lição de moral 
Quem desdenha quer 
comprar 

Quando alguém não pode ter uma coisa, ele diz que 
aquilo não é bom 

Mais vale um pássaro na 
mão que dois voando 

É melhor ter uma coisa garantida que só a 
possibilidade de ter duas. 

Água mole em pedra dura 
tanto bate até que fura 

  

A insistência pode levar a conquista. 

Moral da história 

Você se lembra da moral da história? Ela vem depois do texto e aparece 

para ensinar os leitores como agir e o que não fazer 

Muitas vezes quem as escreve começa pensando que lição quer ensinar e 

só depois começa a escrever a fábula de fato. Essa é uma boa estratégia, já que 

pode guiá-lo na sua produção textual. 

 Veja algumas morais da história 

Os preguiçosos colhem o que merecem. 

A razão do mais forte é sempre a melhor. 
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Reescrita: 
Na primeira linha, você diz que “a coruja estava se escrevendo em um 

concurso”. O correto é dizer que a coruja “fez sua inscrição em um concurso” ou 

que ela “se inscreveu em um concurso”. Por exemplo: “Um dia, uma coruja fez 

sua inscrição em um concurso de música.” Observe também que a palavra 

música tem acento agudo na vogal “u”. 

Quando começamos um parágrafo, ou depois de um ponto final, devemos 

iniciar a próxima palavra com letra maiúscula. Ao inves de “muito orgulhosa, pois 

todos na floresta falaram que ela cantava bem. e do outro” coloque “muito 

orgulhosa, pois todos na floresta falaram que ela cantava bem. E do outro” 

Na terceira linha, você diz que “o papagaio também se escreveu”. Lembre-se: 

quando alguém faz sua inscrição em qualquer concurso, ele se inscreve. Altere 

para “o papagaio também se inscreveu” 

Use ponto final e continue com o parágrafo na mesma linha. Comece o 

parágrafo com letra maiúscula. No lugar de “e fez um plano para a coruja não 

cantar”, uma alternativa é trocar pela seguinte frase: “Ele fez um plano para a 

coruja não cantar”. 

Termine a frase na palavra sorvete. Retire a parte que diz “e a coruja foi”. Se 

ele, o papagaio, foi até a casa da coruja, não é preciso dizer que a coruja também 

foi. 

Na sétima linha, você escreveu: “disse o papagaio”, mas, já tinha dito que o 

papagaio ia falar algo. Retire o trecho “disse o papagaio” na sétima linha, para 

não ficar repetitivo. 

 Inicie a frase com letra maiúscula e coloque um travessão antes de começar o 

parágrafo. Quando algum personagem fala na história temos que colocar o 

travessão. Coloque também uma vírgula depois do “sim” e um ponto final após 

acabar a frase. – Sim, por favor.  

Inicie a frase com letra maiúscula “ E a coruja tomou muito sorvete.” 

Na mesma linha inicie a frase “no dia da competisão” com letra maiúscula. “No 

dia da competisão” 

A palavra competição deve ser escrita com “ç”.  

Então nesse trecho ficaria assim: 

“E a coruja tomou muito sorvete. No dia da competição” 
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Para que a palavra “competição” não apareça duas vezes na mesma frase, 

troque pela palavra “concurso” e Depois da frase “falando que estava doente e 

não poderia ir ao concurso”, coloque ponto final e inicie com letra maiúscula a 

frase: “o papagaio falou”. 

 Depois de “o papagaio falou”, coloque dois pontos. 

Comece a frase com letra maiúscula e travessão. Como você disse na linha 

anterior que “o papagaio falou” não precisa dizer “o papagaio desligou”. Já dá 

para saber que se trata do papagaio. Escreva: “ – Tá bom. Ele desligou o telefone, 

dançou e falou:” 

Coloque uma vírgula entre as frases: “A coruja não vai no concurso” e “eu 

vou ganhar!!!” 

O correto é dizer que “A coruja não vai ao concurso”. Quem vai, vai a algum lugar, 

portanto “ao concurso” 

Depois de “O papagaio se arrumou e foi para o concurso”, coloque ponto 

final. Inicie a próxima frase com letra maiúscula. Para que seu texto não fique 

repetitivo, você pode tirar a palavra foi do próximo parágrafo. Você pode dizer: “Lá 

chegando, viu que havia um monte de animais que também iriam competir”. 

 Quando você diz: “viu que tinha um monte de animais”, você não fala 

porque esses animais estavam lá, se iriam participar da competição de música ou 

se foram assistir ao concurso. Você precisa deixar claro o que esses animais 

estavam fazendo lá. Por exemplo: “Lá chegando, viu que havia um monte de 

animais que também iriam competir”. 

 A moral da história serve para ensinar alguma lição. Sua história nos mostra 

que não adianta querer vencer uma competição eliminando os demais candidatos. 

O papagaio manipulou a coruja, fez com que ela tomasse muito sorvete, e não 

pudesse competir. Ele não levava em conta que haveria outros concorrentes. Por 

isso sua lição de moral pode ser: “Quem trapaceia, não vence” ou “Você não 

vencerá trapaceando, mas sendo o melhor no que faz”.  
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