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Resumo  

Esse trabalho tem por objetivo mostrar como o trabalho com o gênero literário fábula em sala de 

aula pode despertar o interesse dos estudantes do Ensino Fundamental pela leitura literária. A 

fábula, apesar de constituir uma narrativa curta (o que acaba sendo um atrativo para o leitor), 

carrega em si, conteúdo lúdico, que, além de preparar o estudante para leituras maiores, 

demanda uma postura analítica, pois trabalha outras questões importantes, como a ética e os 

valores essenciais para o bem viver em sociedade, o que contribui para a formação de um leitor 

crítico e consciente do seu papel social. 

 

Introdução  

Esse artigo tem como objetivo ratificar a importância da leitura de textos 

literários no ambiente escolar, utilizando o gênero fábula como chamariz para o aluno, 

que atualmente se vê desmotivado a realizar leituras mais complexas por conta da 

grande oferta de textos rápidos e sucintos contidos na rede de computadores, de forma 

que ele possa se sentir mais atraído pela leitura 

Por ser uma narrativa curta, a aceitação do texto para discussão e análise é 

facilitada. A mudança de hábitos dos leitores demanda uma adequação do profissional 

de letras em sala de aula, exigindo a elaboração de estratégias que aproximem os alunos 

das leituras significativas. Este artigo discorre, pois, sobre a importância da leitura da 



 

 

literatura e como ela pode beneficiar leitor. Além disso, uma série de questões emergem 

daí,tais como: o papel que a literatura ocupa atualmente nas salas de aula e o perfil do 

estudante que está inserido na era digital em que vivemos. Além disso, o estudo expõe 

as características desse tradicional gênero literário e suas especificidades. Discorre 

também sobre a função social que a fábula exerce e que no decorrer do projeto 

desenvolvido com os estudantes, é revisitada, para que os mesmos possam elaborar suas 

próprias conclusões a respeito da situação exposta pela narrativa.  

O estudante tem o direito de recusar ou aceitar e desfrutar da leitura de uma 

obra. Em sala de aula, o papel do professor é instigar e mediar a compreensão da obra, 

ajudando o estudante a compreender as razões do texto, sua estrutura e a importância 

que pode vir a ter, além de refletir e formular críticas a respeito do texto lido. 
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1. A literatura no Ensino Fundamental  

Com o passar dos anos e a adoção de metodologias que seguem as correntes 

contemporâneas, o ensino da literatura na escola sofreu alterações. Hoje, no Ensino 

Fundamental, por orientação dos PCNs, os textos literários são usados como meio 

didático para o ensino da gramática e demais interesses do currículo escolar. A 

literatura, desde então, tem papel quase que de coadjuvante na educação básica. 

Cosson (2006) defende que a literatura deve voltar a ter espaço significativo na 

sala de aula, uma vez que, por meio das leituras de obras literárias, quando ensinada 

adequadamente, tem um papel fundamental a cumprir na vida do educando.  

Nas escolas a dinâmica pedagógica, repleta de demandas e prazos a serem 

cumpridos, tem tornado as leituras cada vez mais fragmentadas. A leitura de narrativas 

longas tem se tornado cada dia mais difícil de se realizar, mas é justamente essa leitura, 

a de textos mais longos, que contribui para que os alunos se apropriem do sentido dos 

textos. O direito à apropriação dessa habilidade não pode ser negado aos estudantes. 

Diante da grande quantidade de textos fragmentados aos quais os jovens têm 

acesso, temos leitores também incompletos, que não são capazes de elaborar conceitos a 

partir do que leem, já que a reflexão a partir de fragmentos torna a elaboração de ideias 

e argumentos uma tarefa difícil. Não se pode emitir um parecer sobre determinada 

notícia lendo apenas seu título. A partir desse princípio, pode-se defender que quanto 

maior a imersão do estudante no texto que ele tem contato, maior a possibilidade de 

criação e produtividade do leitor. 

O trabalho com textos completos, ainda que menores, porém ricos em sua 

significação, pode dar início ao desenvolvimento das habilidades necessárias para que 

tenhamos bons leitores, proativos, conscientes do que estão lendo e capazes de refletir a 

partir da leitura realizada. 

 

1.1 A importância da literatura na escola   



 

 

 

Ler é fundamental em nossa sociedade porque tudo o que somos, fazemos e 

compartilhamos passa necessariamente pela escrita. Ao nascer, recebemos 

um nome e um registro escrito. Ao morrer, não é diferente. Precisamos da 

escrita para atestar nossa morte. Entre um ponto e outro que tece a linha da 

existência, somos crianças e os brinquedos, como o vídeo-game, demandam 

que saibamos ler. A televisão a que assistimos está repleta de palavras 

escritas, mesmo naquelas situações em que o locutor leu o texto, oralizando a 

escrita. As músicas que cantamos foram antes escritas. Tiramos carteira de 

motorista e precisamos conhecer as leis que estão escritas. Namoramos e 

trocamos as cartas pelos e-mails e torpedos para falar de amor com suas 

palavras truncadas. Casamos e temos filhos, assinamos contratos, seguimos 

instruções e lemos o jornal de domingo. A vida é, a todo momento, permeada 

pela escrita (Cosson, 2006, p. 101). 

 

A capacidade de leitura não está relacionada apenas às palavras que podemos 

decifrar, lemos o mundo desde que nascemos. A todo momento nos deparamos com 

situações que nos permitem fazer leituras: situações, sentimentos, paisagens. Temos 

capacidades que vão além da habilidade de decodificar letra, sílabas, palavras, frases e 

textos maiores. O ser humano é dotado de virtudes e talentos. Uma delas é a de se 

transportar através de seus sonhos e desejos para onde a imaginação permitir. Essa 

virtude sim, pode ser amplificada pela habilidade da leitura, mais especificamente, pela 

apreciação da literatura. Sobre isso, afirma Antônio Candido: 

A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os 

homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver 

sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie 

de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de 

passar as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao 

universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável 

deste universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília a 

criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus 

níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou 

erudito, como anedota, causo, história em quadrinhos, noticiário policial, 

canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o 

devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de 

televisão ou na leitura seguida de um romance. (Candido, 2011, p. 176) 

 

O desenvolvimento do letramento de um indivíduo se dá, predominantemente, 

no ambiente escolar. Incentivar a prática da leitura na escola é essencial para que o 

indivíduo compreenda a literatura como forma de expressão e de conhecimento. Esse 

conhecimento resulta em aprendizado. Toda obra literária tem um grande poder 

humanizador. Ela muda o caráter do real, pois, através dos sentimentos e relações 

humanas relatados, possibilita ao homem ter consciência de quem é, avaliar o mundo 

em que vive e sua postura, e, por consequência, remodelar suas práticas para a 



 

 

transformação do espaço em que está inserido. Esse poder contribui para a construção 

de ideais que se solidificam no pensar e agir do indivíduo.   

A literatura é, segundo Candido 

Uma necessidade universal imperiosa, e porque frui-la é um direito das 

pessoas de qualquer sociedade, desde o índio, que canta suas proezas de caça 

ou evoca dançando a lua cheia, até o mais requintado erudito que procura 

captar com sábias redes os sentidos flutuantes de um poema hermético. 

(2011, p. 17) 

 

O primeiro acesso à literatura pela criança se dá através da oralidade, a partir das 

histórias que ouve. Todos conhecemos histórias que nos foram apresentadas por nossos 

pais, avós e outras pessoas mais velhas. As práticas de leitura se consolidam desde essa 

etapa. A partir do momento em que a criança é alfabetizada, ela adquire a liberdade de 

conhecer tantas outras histórias. 

As práticas de leitura de um indivíduo são ações culturais, aprendidas no seio da 

família e posteriormente na escola. Essas práticas de leitura são diversas e relacionadas 

a contextos históricos e culturais os mais diferenciados. Esse contexto deve ser 

respeitado e cultivado pela instituição de ensino, que pode conciliar as práticas já 

exercidas pelos estudantes em sua vida social. 

A leitura na escola tem um ritmo particular, já que os planejamentos e 

componentes curriculares exigem dinamicidade e administração do tempo de aula. Com 

essa dinâmica, a leitura fica restrita em amplitude e em compreensão. As leituras de 

enunciados, de exercícios, de fragmentos de textos voltados à gramática, tornam a 

leitura de textos, como os contos e narrativas mais longas, por exemplo, eventos menos 

constantes em sala devido à dinamicidade que o professor tem de adotar, a fim de 

cumprir sua extensa demanda. Acerca da relação entre a leitura e a realidade escolar, 

Perusi e Calland assinalam: 

Ler é estabelecer relações; trata-se de tentativas de retomar os sentidos 

pretendidos pelo autor em meio à configuração textual. Nessa perspectiva, a 

leitura não está nem no texto, nem fora dele. Trata-se de um espaço de 

interlocução entre aquele que escreve e aquele que lê, mediado pela estrutura 

textual. Se, de fato, o sentido não reside no texto a priori, então é preciso 

convocar os sujeitos para as múltiplas leituras possíveis. Ler consiste, 

portanto, em exercer uma tarefa. Neste caso, pensamos nas ações, no trabalho 

de alunos e professores sobre os textos, sobre a linguagem. (Perusi e Calland. 

2010: 23) 



 

 

Para que o exercício da leitura na escola obtenha êxito faz-se necessário pensar 

um ambiente condizente com essa prática. Mesmo não tendo acesso a textos literários 

fora da escola, os estudantes têm suas preferências e modos de encarar a possibilidade 

de uma nova leitura. O modo como essa leitura vai ser realizada é a grande questão a ser 

discutida. Nas palavras de Petit:  

De fato, para encontrar ―vida nas palavras‖, é preciso ―estar com os livros, 

sem pudores‖, (…). Em outras palavras, esses objetos não podem constituir 

um monumento intimidador, enfadonho. Se o adulto impõe à criança o 

comportamento que ela deve ter, o bom jeito de ler, se ela se submete 

passivamente à autoridade de um texto, encarando-o como algo que lhe é 

imposto e sobre o que ela deve prestar contas, são poucas as chances de o 

livro entrar na experiência dela, na sua voz, no seu pensamento. (Petit, 2009, 

p. 47-48) 

 

 

1.2 O lugar atual da literatura no ensino fundamental  

  

A aceitação da ideia de que a criança tem seus próprios interesses e necessidade 

de uma formação específica se dá em meio à Idade Moderna. Essa valorização da 

criança, por outro lado também, fez vir à tona a necessidade de controlar intelectual e 

emocionalmente os pequenos, e a literatura e a escola ficaram encarregadas dessa 

missão. 

A associação entre literatura e escola não gerou bons frutos, primeiramente 

porque as produções eram de autoria de professores e pedagogos, que escreviam com 

finalidade exclusivamente educativa, como pretexto para moldar a criança à sua 

maneira. Até os dias de hoje, essa literatura mantém basicamente o mesmo molde. A 

literatura na escola tende a não ser tratada como arte, mas sim como pretexto. Ela tem 

objetivo predominantemente didático, que obriga a criança a participar de atividades 

que podem culminar em alguma forma de doutrinação. O vínculo da literatura com a 

escola, que é pedagógico, torna a relação entre ambas problemática, prejudicando a 

recepção das obras, tanto pelas crianças, quanto pela crítica.  

Diante disso,  

[…] convém lembrar que ela não é uma experiência inofensiva, mas uma 

aventura que pode causar problemas psíquicos e morais, como acontece com 

a própria vida, da qual é imagem e transfiguração. Isto significa que ela tem 

papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções; seria 



 

 

antes segundo a força indiscriminatória e poderosa da própria realidade. Por 

isso, nas mãos do leitor o livro pode ser fator de perturbação e mesmo de 

risco. Daí a ambivalência da sociedade em face dele, suscitando por vezes 

condenações violentas quando ele veicula noções ou oferece sugestões que a 

visão convencional gostaria de proscrever. No âmbito da instituição escolar o 

livro chega a gerar conflitos, porque seu efeito transcende as normas 

estabelecidas. (Candido, 2011 p. 178) 

A criança ganhou seu espaço como consumidora de literatura, mas dentro dos 

termos e conceitos adultos. Ela é vista como um ser biologicamente frágil, que deve ser 

protegido. Como ela está distanciada dos meios produtivos, o que determina sua 

dependência financeira em relação aos adultos, a criança é encarada como um ser 

passível de jugo, o que permite que seja controlada. A ideia é que a criança permaneça o 

maior tempo possível isolada da sociedade, para que não haja contaminação, para que a 

inocência infantil seja preservada, o que acaba intensificando sua improdutividade 

social. 

Retirar o sujeito da coletividade familiar e alocá-lo em uma sala de aula onde 

tudo o que viveu até o memento é ignorado só acentua a divisão entre o indivíduo e a 

sociedade. O aluno é privado do convívio social múltiplo, já que deixa de conviver com 

pessoas de diversas procedências e passa a lidar diariamente com membros de um grupo 

homogêneo, que compartilham da mesma idade e condição social. Isso impede que se 

desenvolva uma convivência comunitária. Todos ficam de costas um para o outro, com 

visão privilegiada apenas para o professor, autoridade máxima do ambiente.  

Esse sistema deixa claro que a escola é como uma redoma, pois fecha as portas 

para o mundo exterior. Ela dificulta a vivência coletiva, nega o social em prol do 

normativismo. Isso é favorável apenas para a classe burguesa, que conserva através 

desse método a manifestação de seus ideais, evitando questionamentos e mantendo-se 

na classe dominante.  

É neste momento que a educação perde sua inocência, e a escola, sua 

neutralidade, comportando-se como uma das instituições encarregadas da 

conquista de todo o jovem para a ideologia que a sustenta, por ser a que 

suporta o funcionamento do Estado e da sociedade. (Zilberman, 1985, p. 19)  

A criança tem seu direito à expressão negado, já que são tratadas como parte de 

uma engrenagem que usa a literatura infantil para propagar a norma em vigor, 

transmitindo ensinamentos e padrões segundo a visão adulta do mundo, que normatiza o 

que se pode ou não fazer. Essa visão tem como ideal a instauração de padrões que não 



 

 

estão em acordo com os interesses do jovem, que poderia tornar-se um adulto mais 

eficiente, se resguardadas as oportunidades de desfrutar de uma atividade de lazer ou 

dar asas à sua imaginação e fantasia, momento o qual o adulto não pode interferir. 

O livro é introduzido na escola para a doutrinação dos estudantes conforme a 

imagem que a sociedade quer que os mesmos assumam. Não só em relação ao conteúdo 

temos essa falha. Estruturalmente a literatura também tem sido utilizada como recurso 

meramente didático. Os próprios PCN’s sugerem que os textos sejam aproveitados com 

o intuito de se ensinar a gramática e produção textual através dos gêneros. De acordo 

com o documento: 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio 

da língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística, 

são condições de possibilidade de plena participação social. Pela linguagem 

os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à informação, expressam 

e defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, 

produzem cultura. Assim, um projeto educativo comprometido com a 

democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade 

de contribuir para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos 

necessários para o exercício da cidadania. Essa responsabilidade é tanto 

maior quanto menor for o grau de letramento das comunidades em que vivem 

os alunos. Considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à 

escola promover sua ampliação de forma que, progressivamente, durante os 

oito anos do ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar 

diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como 

cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações. (Parâmetros 

Crurriculares Nacionais, 1998, p. 19) 

O documento deixa claro que o foco do ensino é o conhecimento linguístico e 

discursivo do indivíduo. Quanto ao trabalho com o texto literário, a única página que 

diz respeito ao tema relativiza a literatura, encarando-a como uma forma peculiar de 

representação e estilo, diferente dos textos informativos e científicos. O texto literário é 

separado dos demais, considerado como outra forma de produção e apreensão de 

conhecimento, um tipo particular de uso da linguagem. 

O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o exercício de 

reconhecimento de singularidades e propriedades que matizam um tipo 

particular de uso da linguagem. É possível afastar uma série de equívocos 

que costumam estar presentes na escola em relação aos textos literários, ou 

seja, tomá-los como pretexto para o tratamento de questões outras (valores 

morais, tópicos gramaticais) que não aquelas que contribuem para a formação 

de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, os 

sentidos, a extensão e a profundidade das construções literárias (Parâmetros 

Curriculares Nacionais, 1998, p. 27). 

Apesar de reconhecer que o texto literário tem importância e requer um 

tratamento diferenciado em sala de aula devido às suas particularidades, não se 



 

 

menciona no documento de que forma esse texto deve ser trabalhado, de forma que os 

estudantes sintam-se atraídos pela leitura, fazendo dela um hábito prazeroso. O foco é a 

reflexão gramatical e a variação linguística. Em suma: o uso da língua oral e a reflexão 

sobre língua e linguagem. 

Isso pode descaracterizar a essência da literatura e também provocar um 

desgaste no estudante, que não verá a obra literária como um todo, como elemento que 

transcende a leitura, levando o entendimento a outro patamar. Cria-se assim, uma 

resistência à leitura porque ela não mais é sugerida, e sim imposta como currículo.   

A escola é o espaço ideal para o desenvolvimento do gosto pela leitura, e isso 

não deve ser ignorado. Essa relação deve ser reformatada para que haja uma nova e 

produtiva interação entre obra literária e estudante. Instituição de ensino e literatura 

podem ser muito mais úteis quando unidas para que a criança possa refletir sobre sua 

condição pessoal. Preservar essa relação é imprescindível, já que ambas têm natureza 

formativa. Ambas estão voltadas à formação do indivíduo. 

 

1.3.  O contexto da leitura do jovem 

 

Nunca se leu tanto. Essa afirmação pode ser feita devido aos novos meios de 

comunicação que surgiram ao longo dos séculos. Se, antes, só alguns poucos 

privilegiados tinham acesso à leitura, hoje, através da rede de computadores, há outras 

tecnologias, como a telefonia digital, por exemplo. Deste modo, grande parte da 

população pode desfrutar de uma variedade de textos, que estão disponibilizados nas 

mais diversas mídias. 

Essa era da informação na qual estamos inseridos aproximou povos e culturas do 

mundo inteiro, mesmo sabendo que existem comunidades que se encontram fora desse 

grupo, devido à falta de acessibilidade dos meios. O fato de estarmos tão conectados 

desencadeou em mudanças da forma como lemos. Sendo assim: 

A lógica da organização em rede não está restrita apenas ao ciberespaço, 

tornou-se uma maneira de conceber os modos de vida do homem nas grandes 

cidades. Os caminhos se entrecruzam, o cidadão passeia por entre os letreiros 

luminosos, olha as vitrines, é acompanhado pelos outdoors nas avenidas. No 

Shopping Center uma loja o levará a outra e mais outra. Tudo é informação e 

oferta. Há o que vestir, o que comer, o que ouvir, o que assistir. Ler, então, 



 

 

torna-se a chave que abrirá a porta de possibilidades, logo, lê-se tudo e de 

diversas maneiras. (SOUZA, 2009, p. 26)  

O acesso a um acervo de textos extremamente amplo é sobretudo possível hoje 

por meio da internet, contudo a disponibilização de conteúdo ilimitado não significa 

conhecimento ilimitado. É uma tarefa dificílima articular todas essas informações 

disponíveis na rede. Conversas instantâneas, blogs, sites e e-mails são exemplos de 

recursos interativos bastante utilizados. Com isso, as práticas de leitura e escrita se 

tornam ações corriqueiras e simultâneas.  

O desejo pela leitura tornou-se um vício, mas isso não significa que seja 

proveitoso, que o leitor possa dela desfrutar, pois não se detém para realizar a leitura, 

ela acontece em meio às atividades do dia a dia. A demanda por leitura do cidadão atual 

é pautada pela rapidez e pelo dinamismo, e isso leva o ato de ler a uma condição básica 

de sobrevivência na sociedade, o que dificulta o refinamento desse ato. 

Souza (2009) denomina o leitor contemporâneo de Fast-reader, indivíduo que 

realiza sua leitura de forma casual, rápida, quase que involuntária. Esse leitor sofrerá 

benefícios e malefícios de praticar a leitura de forma acelerada. 

O fast-reader desenvolve a leitura como um hábito casual, sem rituais ou 

pretensões estéticas, mas isso não significa dizer que essa leitura seja sempre 

ingênua e alienada(…). O leitor adapta-se a uma realidade de excesso e 

abandona, sempre que possível, aquilo que não lhe interessa. Essa escolha e 

decisão deve emanar de um sujeito consciente de seus interesses e 

prioridades, do contrário, a leitura torna-se um desperdício (SOUZA, 2009, p. 

52). 

Com a rapidez e o imediatismo de informações geradas por tantos recursos, 

principalmente os tecnológicos, o leitor se tornou pragmático. Quer textos objetivos, 

que lhe tragam as informações que ele necessita, sem muita pesquisa ou sequer 

conhecimento prévio acerca do tema. Ele quer ter, na frente da tela ou qualquer que seja 

o suporte, a informação desejada, sem rodeios (o que dificulta a interpretação do 

contexto, do que está nas entrelinhas), dá preferência aos textos com linguagem 

coloquial e simplista. Isso contribui para que o estudante não encare a leitura na escola 

como forma de entretenimento, com exceção das ocasiões em que a leitura traz uma 

familiaridade com sua realidade, com situações que o aproximam do seu cotidiano e de 

suas vivências. 



 

 

Dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2012, encomendada pela 

Fundação Pró-Livro e pelo Ibope Inteligência, mostram que os brasileiros estão cada vez 

mais trocando o hábito de ler jornais, revistas, livros e textos na internet por atividades como 

ver televisão, assistir a filmes em DVD, reunir-se com amigos e família e navegar na rede de 

computadores por diversão.  

A pesquisa revelou uma queda de 9,1% no universo de leitores em relação à 

última pesquisa, realizada em 2007. São considerados leitores nessa pesquisa, pessoas 

acima de 5 anos de idade, que leram pelo menos um livro nos três meses anteriores à 

pesquisa e o resultado correspondeu a 50% da população brasileira. Desse número 

global, 21% são leitores entre 11 e 17 anos. 

Esses dados confirmam que não só os jovens, mas a população leitora em geral 

tem se acomodado a receber informação pronta, sem esforço, através das mídias 

disponíveis. São dados preocupantes, que mostram que o leitor brasileiro pode perder 

potencialmente a habilidade de compreender o intertexto das leituras e informações, o 

que, de fato, pode custar à nossa futura geração a incapacidade crítica perante a 

situações cruciais, no âmbito das questões sociais, políticas e até econômicas. Se 

perdemos nossa capacidade de ler além do texto escrito ou discursado, estaremos à 

mercê de quem o faz. O leitor deve ser um cidadão crítico, que perceba a realidade à sua 

volta, que possa analisá-la e modificá-la. Essas ações exigem reflexão, que é 

desenvolvida por meio da prática da leitura. De acordo com Feres (2006): 

Os homens que parecem estar à frente de sua época, certamente, aprenderam 

a ler — o mundo — antes mesmo de mergulhar no estudo; usaram a 

sensibilidade, e muitas vezes a intuição, como guia, ou motivo de suas 

investigações. Ler, o mundo e a palavra, nesse movimento complementar que 

provoca a criticidade, continua a ser mais importante que estudar. Mas é 

preciso ― ―ler bem‖. (p. 186-187) 

Não devemos descartar ou considerar o hábito de leitura atual como nocivo ou 

irrelevante, mas está claro que incentivar os jovens a praticarem a leitura literária é de 

extrema importância para que não percam a capacidade de ler, além das palavras, o 

mundo no qual vivemos, o que exige muito mais do que decifrar o código linguístico. 

 

2. O uso da fábula na sala de aula e a formação do leitor 

 



 

 

O primeiro espaço da literatura na sala de aula é o lugar do texto, da leitura 

do texto literário. Tudo se inicia com o imprescindível e motivado contato 

com a obra. Ler o texto literário em casa, na biblioteca ou em sala de aula, 

silenciosamente ou em voz alta, com ou sem a ajuda do professor, permite o 

primeiro encontro do leitor com o texto. Um encontro que pode resultar em 

recusa da obra lida – que deve ser respeitada – ou em interrogação ou 

admiração – que devem ser exploradas. É essa exploração que constitui a 

atividade da aula de literatura, o espaço do texto literário em sala de aula. 

(Cosson, 2010:58) 

 

Cosson (2010) defende que a literatura em sala é o espaço da descoberta da obra, 

onde os estudantes são levados a tirar conclusões, aprimorar suas percepções e 

enriquecer seus repertórios. Para tanto, é necessária a análise literária e a elaboração do 

texto, mesmo com leitores iniciantes. 

Analisar o texto é procurar compreender sua elaboração escrita e imagética 

para com ela sustentar um sentido. Esse modo de ler precisa ser aprendido tal 

como se aprende outras práticas e conteúdos. O espaço da literatura como 

texto na sala de aula trata dessa necessidade de aprendizagem que demanda 

tanto o contato permanente com o texto literário quanto a mediação do 

professor na formação do leitor. Só assim o exercício do imaginário, que 

permite à criança viajar sem sair de casa em um dia de chuva, terá a mesma 

base daquele que oferece ao jovem palavras e formas para manifestar seus 

sonhos e ao adulto a certeza de que todos os mundos são possíveis: o 

exercício da leitura literária. (Cosson, 2010, p. 55) 

 

O trabalho com fábulas em sala de aula pode ser uma maneira de incentivar ou 

conservar nos estudantes de Ensino Fundamental o gosto e o hábito da leitura. Sabemos 

que há uma resistência por parte dos estudantes a textos mais complexos e mais 

extensos. A fábula surge, então, como um modo de familiarizá-los ao contexto literário 

sem impor-lhes imediatamente leituras mais densas. Essa estratégia serve de gatilho 

para que o estudante perceba as benesses da leitura literária, contribuindo para a 

introdução gradativa dos outros gêneros literários.  

O ideal é adotar enquanto docente uma prática que leve os alunos perceberem a 

profundidade do significado dos textos e sua aplicabilidade na sociedade em que vivem, 

ajudando-os a perceber e a refletir acerca das lições ensinadas pelas fábulas. Lições 

essas que serão avaliadas pelos alunos e servirão como ponto de discussão. 

A leitura de textos literários é prática comum nas escolas (apesar de a 

importância de uma leitura efetivamente literária ter perdido gradativamente espaço), 

seja por meio dos livros didáticos ou dos livros literários indicados para leitura pelas 

instituições de ensino. A forma com que essas leituras são praticadas em sala é que 



 

 

requer uma atenção especial. A conversa sobre o texto precisa ser mais valorizada em 

sala, só a leitura por si não alcançará um resultado pleno. É necessário que o professor 

mediador, sendo o leitor mais experiente no ambiente, escolha trabalhar esse tipo de 

texto de forma mais ampla como seus alunos. Conforme Cosson: 

Um primeiro ponto que justifica a importância da conversa é a possibilidade 

que ela dá de engajar o leitor ou ouvinte na busca e produção de significados 

sobre o que lê ou escuta. Em outras palavras, é preciso que a criança 

compreenda a leitura como uma atividade de construção de sentidos em que é 

preciso interagir ativamente com o texto.(Cosson, 2010:70)  

 

Como já mencionado, sabemos que alguns textos são trabalhados na escola com 

o objetivo de perceber se o estudante consegue ler plenamente e compreender o que está 

explícito no texto. As questões que levam à reflexão de forma crítica no texto são 

escassas. No meu primeiro dia de trabalho em uma instituição de rede particular, pude 

comprovar essa afirmação. Um dos estudantes do nono ano, depois de eu ter indicado 

um exercício que envolvia interpretação de texto, disse-me que iria fazê-lo sem realizar 

a leitura da crônica. Eu argumentei que ele teria dificuldades em responder às questões, 

mas o aluno afirmou que não havia necessidade da leitura e que já estava acostumado a 

fazer daquele modo. Diante desse comentário, atentei-me a esse problema. De fato, não 

era necessária a leitura, as respostas estavam contidas nos próprios enunciados, que 

continham trechos do texto. Os exercícios do livro didático não exigiam nenhuma 

leitura crítica, nenhuma ampliação do significado do que foi lido. Nesse caso, do que 

não foi lido.  

É fato que os professores enfrentam grande resistência dos estudantes no que diz 

respeito à leitura literária, primeiramente porque os hábitos dos leitores têm se ajustado 

aos tempos globalizados e porque eles não veem sentido em fazer leituras as quais não 

estão interessados, e também pelo fato da importância de a leitura literária ser 

minimizada pelos documentos de orientação do Ministério da Educação. Apresentar 

textos mais curtos, juntamente com propostas novas, que os aproximem da literatura 

sem traumas ou exigências desproporcionais, pode aproximar o aluno do texto, e, 

principalmente, da compreensão e do deleite sobre ele. 

 

 

 



 

 

2.1. Sobre o gênero fábula  

 

As fábulas são pequenas narrativas nas quais, em geral, animais são personagens 

protagonistas. Nelas, o comportamento do ser humano é criticado por meio das atitudes 

dos animais, que podem ser bons ou maus e apresentar diferentes virtudes e defeitos. 

Cada um dos animais representa características tipicamente humanas. Sendo assim, a 

personificação é um dos elementos centrais do gênero. A fábula tradicional apresenta 

um relato direcionado a uma lição de conduta, que além de contar uma história, 

apresenta um ensinamento. A princípio essas antigas narrativas eram disseminadas com 

intuito de doutrinar pessoas adultas, só mais tarde adquiriu caráter de literatura infantil.  

Esse gênero literário vem resistindo aos tempos, o que mostra como seu uso 

pode ser utilizado como um instrumento de poder, uma vez que aborda questões sobre 

ética e sobre como se comportar dentro da sociedade. 

Na contemporaneidade, a ideia contida na fábula, de que existe uma lição 

inquestionável, vem sendo desconstruída pelos autores brasileiros, como, por exemplo, 

por Monteiro Lobato, que relativiza as questões morais, tão presentes nas fábulas 

tradicionais.  

 

2.2. Especificidades e aplicabilidade do gênero  

 

A discussão sobre valores sempre esteve presente no âmbito escolar. Através da 

leitura das fábulas, cria-se um ambiente de maior interatividade entre os educandos e 

reflexão acerca do tema abordado pelo texto. Por isso é importante trabalhar com o 

gênero, para que a vivência dessa experiência instigue o aluno a compreender que as 

questões problemáticas percebidas por ele são passíveis de análise crítica e que, como 

membro da sociedade, tem direito à voz quando se trata de propor soluções para as 

diferentes situações que se apresentam em seu cotidiano. A apreciação e produção do 

gênero em questão por parte dos estudantes pode levá-los a entender que, apesar de 

jovens e dependentes dos maiores, têm direito à voz e podem contribuir para a melhoria 

da sociedade em que vivem, desde que estejam a par do contexto a ser explorado. Nesse 

sentido, assinalam Lima e Rosa (2012): 



 

 

 

Uma vez que o aluno compreende e reconhece a fábula, isso lhe possibilita 

uma orientação para a vida em dois aspectos; um em que concluem o 

entendimento de situações humanas fundamentais, e o outro em que a 

verdade abre seus olhos para o real, desconfortável lado da vida. Ao se 

trabalhar a fábula, percebe-se que ela tem nas aulas de literatura ou de 

português um significado especial na formação da personalidade dos alunos. 

Enquanto discurso, a fábula é uma fórmula específica de comunicar 

pensamentos críticos. Ela dirige-se à inteligência, provoca discussões, desafia 

a crítica e fomenta capacidade dos alunos de analisar e julgar. As fábulas 

fazem o aluno observar situações de conflito, que os levam a afastar-se delas 

sob determinadas circunstâncias e a oferecer situações estratégicas para 

resolvê-las; as fábulas desafiam a fazer exames críticos de comportamentos e, 

ao mesmo tempo, à autocrítica, ao rever os próprios modos e posturas. Essa 

reflexão dos próprios pensares possibilita ao aluno uma avaliação do agir, de 

sua própria pessoa e de seu modelo de comportamento em situações 

específicas, aquelas que fundamentam hipóteses para a capacidade de 

comunicar-se e inteirar-se socialmente. Significa a capacidade de avaliação 

de conflito no dia-a-dia do aluno, pois os problemas e os conflitos da fábula 

apresentam soluções estratégicas análogas aos diferentes aspectos da vida 

(Lima e Rosa, 2012, p.160).  

 

No que diz respeito ao fator pedagógico, considera-se que a fábula contenha 

duas etapas: primeiro, a história em si, que se passa em um cenário de ficção, apresenta 

poucas personagens e enredo com situação inicial, conflito, clímax, solução; e, depois, a 

moral da história, que se localiza estrategicamente no fim do texto, indicando ao leitor 

um ensinamento, direcionando assim sua interpretação – o que no projeto a ser 

apresentado mais adiante será desconstruído para que o aluno possa ele mesmo criar sua 

interpretação e crítica acerca do texto assimilado. 

Como seu enredo, apesar de conter todos as partes constitutivas da narrativa é 

curto, o processo de leitura e análise não se torna enfadonho e desinteressante, tendo 

assim, aceitação imediata. Dessa forma, a discussão se torna mais fluida e com 

participação maior dos estudantes, que se sentem mais seguros em opinar, posto que o 

texto não tem alta complexidade e pode ser assimilado sem grande dificuldade. A partir 

daí, cabe ao professor levar os alunos a refletirem, não só a respeito do que está 

explícito na fábula, mas trazendo as situações expostas para o campo da realidade, o que 

demanda, além da leitura do texto, a leitura do mundo. 

A fábula contém um riquíssimo acervo que evidencia a coexistência de tensões 

positivas e negativas, característica geral de toda e qualquer comunidade. A consciência 

do que pode ser considerado bom ou ruim deve vir do estudante, que, após refletir sobre 



 

 

o tema, poderá, através das discussões, chegar a uma conclusão, criando novas 

significações para a dita moral da história.   

 

3. O projeto Oficina de fábulas 

O projeto Oficina de Fábulas teria por missão familiarizar alunos dos 6ºs e 7ºs 

anos com o gênero e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento das habilidades 

de ler, interpretar, refletir, estruturar e construir narrativas, ficcionalizando elementos 

retirados de suas próprias vivências. 

A apreciação do gênero fábula é importante e muito prazerosa, pois além de 

instigar o aspecto lúdico da narrativa, leva o aluno a assimilar valores importantes ou a 

enxergar algumas práticas da sociedade de forma crítica, desenvolvendo, assim, 

argumentos e sugestões de ações diferenciadas e benéficas para a sociedade em que 

vive. 

As fábulas tradicionais, que até os dias de hoje são muito utilizadas pelos 

professores como forma de doutrinação dos alunos, contém em seu final, uma suposta 

moral, que sugere o tipo de comportamento que deve ser adotado ou a lição que atenda 

aos interesses da classe dominante.  

A intenção desse projeto é, além de proporcionar ao aluno oportunidade de se 

introduzir no ambiente da leitura literária, desenvolver sua capacidade de interpretação e 

criticidade diante das circunstâncias expostas pelos textos e, por meio do seu 

conhecimento de mundo, criar narrativas estruturadas conforme a prescrição do gênero, 

ficcionalizando as circunstâncias e transmitindo seus conceitos de moralidade após a 

reflexão sobre o tema a ser abordado. 

 

3.1. Do projeto e seu desenvolvimento 

  O projeto está apresentado em formato de sequência didática, que seria 

desenvolvida em 6 encontros com aulas duplas no contra turno dos estudantes. 

 Os objetivos conceituais são: 1) consolidar o conceito do gênero em estudo; 2) 

perceber seus elementos estruturais e sua utilidade social; 3) trabalhar sua finalidade, 

suporte e contexto de circulação; 4) analisar e produzir textos, observando os aspectos 



 

 

do gênero; 5) identificar com clareza os momentos e os elementos da narrativa; 6) 

aplicar no texto autoral as propriedades do gênero.  

 Os objetivos procedimentais abarcam: 1) estabelecer relação de temas sociais da 

atualidade e avaliá-los com consciência crítica, abordando a questão de valores; 2) levar 

os alunos a perceberem os elementos específicos da fábula nos textos; 3) Analisar 

criticamente os conteúdos dos textos apresentados; 4) articular os elementos textuais na 

produção de texto. 

 E como objetivos atitudinais estão: 1) refletir sobre os valores que necessitam 

ser melhor trabalhados em sociedade e sua importância; e 2) repensar as próprias 

práticas e reconhecer a finalidade da abordagem da valoração moral nos textos do 

gênero; 

 Os recursos materiais utilizados seriam: quadro branco, pincel, projetor de 

imagem para a exibição de filmes e textos, papel pautado para produção textual; lápis 

colorido para ilustração do texto produzido. 

 

Etapas: 

1ª etapa: Debate sobre o conceito de valores (2 aulas) 

 Receber os alunos na sala de aula, com as carteiras dispostas em semicírculo, 

para que todos possam interagir ao longo das aulas. 

 Antes da discussão sobre o gênero em si, questionar os estudantes a respeito do 

seguinte tema: Para vocês, o que são valores? A partir do questionamento, iniciar uma 

discussão com os estudantes, dando-lhes oportunidade de fala.  

 Pedir aos alunos que registrem, um a um, no quadro, qual o valor que cada um 

considera primordial.  Solicitar que evitem repetir os substantivos, para criar um quadro 

com uma variedade maior de palavras.  

 Após esse momento, formular o conceito de valor, que se trata de uma 

característica individual ou social, que determina como os indivíduos interagem com 

outros e com o meio em que vivem. Esse conceito vai ser construído com base no 

significado da palavra e na contribuição dos estudantes.  



 

 

 A prática desse conceito por cada um é subjetiva, pois depende de como eles se 

enxergam como indivíduos e de como lidam com as questões à sua volta. O que é valor 

para um pode não ser para outro. Por isso, a reserva de tempo para o debate é 

necessária. 

 Após esse momento, pedir que os alunos argumentem a respeito da sua escolha. 

O professor deve contribuir, citando situações ou acontecimentos atuais de 

conhecimento dos alunos que corroborem com a importância de se ter e praticar os 

valores nos quais acreditam. 

 

2ª etapa: Observação de um filme de animação. Sugestão: “Carros” (2 aulas) 

 Após a exibição do filme, entregar aos alunos um roteiro com perguntas a serem 

respondidas e discutidas no próximo encontro. Segue sugestão de roteiro: 

Roteiro de perguntas: 

1- O Protagonista do filme pode ser considerado um herói? Justifique sua resposta.  

 Espera-se que os alunos percebam que sim, ele pode. Apesar de a personagem 

ser cheia de defeitos, ele ao longo da história constrói para si, diversos valores, o que 

acaba tornando-o melhor. 

 Apesar desses defeitos, colocar em discussão as características positivas da 

personagem e questionar: O que é de fato um herói? Esse modelo de herói pode ser 

considerado na vida prática?  

 Discutir com os alunos a questão do sujeito comum, que pode errar e acertar, e 

ser criticado ou admirado.  

2- O que os personagens têm de diferente, em comparação com as histórias tradicionais?  

 Espera-se que eles percebam que, mesmo não sendo homens ou mulheres, os 

carros os representam, através de atitudes, pensamentos e comportamentos 

exclusivamente humanos. 

3- Qual a problemática que o filme traz? 

4- Como o protagonista consegue sair da situação problemática em que se encontra? 

5- A situação que o Relâmpago Mcqueen viveu o mudou de alguma forma? Qual? 



 

 

6- Qual reflexão pode ser feita a partir da observação dessa história? 

   

Correção da tarefa de casa (1 aula): 

Pedir para que os alunos exponham as respostas. Discutir com eles os momentos e 

elementos da narrativa, como: 

 As falhas de caráter da personagem principal; 

 Os aspectos positivos do protagonista; 

 Os problemas que enfrenta por conta de sua personalidade; 

 O papel das outras personagens na mudança de comportamento do Mcqueen; 

 Quais os valores trabalhados na história; 

 A mensagem que se pode perceber na história. 

 O que é fábula (1 aula) 

 As personagens, mesmo não sendo humanas, vivem e sentem como tais. Desde a 

antiguidade, os autores utilizam esse tipo de recurso de atribuir características humanas 

a seres inanimados. 

 Por que será que eles faziam isso? Pedir hipóteses aos alunos. 

 Esclarecer a motivação histórica dessa substituição; expondo a finalidade 

original da fábula, isto é, exortar os adultos acerca de seus comportamentos reprováveis. 

 

3ª etapa: Leitura e análise de fábulas clássicas (2 aulas) 

 Leitura e análise de conteúdo da fábula A cigarra e as formigas. 

 Era inverno e as formigas estavam arejando o trigo molhado, quando uma 

cigarra faminta pôs-se a pedir-lhes alimento. As formigas, então, lhe disseram: ― Por 

que é que, no verão, você também não recolheu alimento? E ela: ―Mas eu não fiquei à 

toa! Ao contrário, eu cantava doces melodias! ‖ 

 Então elas lhe disseram, com um sorriso: ―Mas se você flauteava no verão, 

dance no inverno! ‖ 

 

 A fábula mostra que as pessoas não devem descuidar de nenhum afazer, para 

não se afligirem nem correrem riscos. 



 

 

 A discussão deve ser direcionada de modo que os estudantes percebam as 

características psicológicas dos personagens em questão (as formigas, que são 

prevenidas e trabalhadoras, e a cigarra, que é musicista e não se preocupa com o futuro).  

 Sobre a interpretação, abrir uma discussão a respeito dos fatores que fazem a 

cigarra ser hostilizada pelas formigas.  

 Apontar os seguintes questionamentos: Qual a mensagem que o texto transmite? 

Você concorda com essa mensagem? Se não, qual modificação você faria no enredo 

dessa história? O fato de a cigarra não ter se prevenido para o verão faz com que ela 

mereça passar fome no inverno? As formigas, por serem trabalhadoras e por isso serem 

consideradas boas e honestas, agiram de acordo com seu caráter? Essa história tem 

semelhança com acontecimentos da vida real? Quais situações podem servir de 

exemplo?  

 Pedir que comentem a situação apresentada no texto, e, se acharem necessário, 

que reescrevam o texto com um desfecho mais adequado. 

Leitura e discussão da fábula de Monteiro Lobato: Assembleia dos ratos  

 Um gato de nome Faro-Fino deu de fazer tal destroço na rataria duma casa 

velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de 

fome. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o 

estudo da questão. Aguardaram para isso certa noite em que Faro-Fino andava aos 

miados pelo telhado, fazendo sonetos à Lua. — Acho – disse um deles – que o meio de 

nos defendermos de Faro-Fino é lhe atarmos um guizo ao pescoço. Assim que ele se 

aproxime, o guizo o denuncia, e pomo-nos ao fresco a tempo. Palmas e bravos 

saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado como delírio. Só votou contra um 

rato casmurro, que pediu a palavra e disse: — Está tudo muito direito. Mas quem vai 

amarrar o guizo no pescoço de Faro-Fino? Silêncio geral. Um desculpou-se por não 

saber dar nó. Outro, porque não era tolo. Todos, porque não tinham coragem. E a 

assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação. Dizer é fácil; fazer é que são 

elas! 

 A discussão segue os mesmos passos que a primeira, observando a temática do 

texto, que agora trata de outro tema 

 Todo texto é produzido com uma intenção: expressar um ponto de vista, 

apresentar informações sobre um assunto. Solicitar que os alunos respondam as 

questões propostas: Nessa perspectiva, indique o assunto principal do texto em questão? 

Os ratos tinham um problema a ser resolvido e decidiram se reunir para discutir uma 

solução, que foi aceita pela maioria deles. O que impediu que o plano se realizasse? O 



 

 

desfecho da história poderia ser diferente? Como os ratos poderiam ter agido? A moral 

que a história apresenta leva a alguma reflexão importante? Mantendo o final original, 

que outra moral poderia ser aplicada? 

 

4ª etapa: Proposta de produção de texto e revisão (2 aulas) 

  Pedir que os alunos produzam suas próprias fábulas de acordo como o que eles 

querem transmitir como mensagem. 

 Solicitar que se lembrem e apliquem a estrutura que torna o gênero particular. 

Entrega e revisão dos textos (2 aulas) 

 Pedir que os colegas troquem os textos entre si. Cada aluno deve ler e, se 

necessário, fazer uma crítica construtiva, a fim de levar o colega a aprimorar sua 

produção. Isso feito, devolver os textos aos estudantes e solicitar que leiam e 

reescrevam seus textos, adaptando-os, de acordo com a coerência das sugestões dos 

colegas e do professor. 

 Entregar os textos reescritos para o professor, que fará as devidas observações 

(se necessário, pedir que os alunos escrevam uma última versão). 

6ª Etapa: Entrega e coletânea dos textos  

 Entregar os textos aos alunos, pedir que escolham o que mais lhes agradam (um 

texto de cada aluno). Com o texto escolhido, solicitar que eles criem um desenho que 

ilustre sua história (tarefa de casa). 

 Recolher textos e ilustrações para a compilação dos mesmos e posterior 

distribuição. 

 

3.2 Resultados e análise 

Para que que um projeto de formação de leitores funcione, é necessário entender 

os motivos que levam uma criança a gostar ou não de ler. Sabemos que a leitura se torna 

um atrativo quando se tem a mediação de leitores mais experientes. A indicação de 

obras é uma forma de iniciação. Existe também o interesse espontâneo por histórias que 

abordem temas de interesse dos jovens. Mas não se pode deixar de destacar a leitura por 



 

 

prazer, aquela que se dá de maneira espontânea, quando o leitor procura algo para seu 

deleite, para aguçar sua imaginação. 

Os jovens têm preferências que precisam ser respeitadas. O mediador não pode 

ignorar a carga de leitura que a criança já possui, ele precisa estimular os estudantes a 

ampliarem essa experiência. Obrigar um estudante a ler uma obra, sem que ele 

demonstre o mínimo interesse por ela, pode desestimulá-lo a seguir o seu processo de 

formação. Isso posto, ao sugerir uma leitura simples e de entendimento evidente, 

quebramos a barreira da resistência em ler. Ao entrar em contato com a fábula, o 

estudante percebe que pode se apropriar da sua significação, e, através das discussões, 

demonstra interesse em opinar e sugerir desfechos diferenciados. 

Sugere-se que o projeto ocorra no contra turno dos estudantes voluntários e 

espera-se resultado positivo, a expectativa é que todos os envolvidos recebam bem a 

proposta e realizem as dinâmicas e atividades sugeridas de forma espontânea, num 

clima extremamente livre e agradável. 

É importante que se proporcione a interação entre os participantes e que haja 

espaço para a fala, dando a todos a oportunidade de ter seu modo de perceber o mundo 

socializado, num ambiente onde todas as falas tenham espaço, propiciando assim, um 

ambiente de contínuo debate. Os alunos também teriam um contato mais aprofundado 

com o gênero, que, além das benesses colocadas ao longo desse trabalho, ampliaria 

repertório vocabular, ao assimilar o significado das palavras contidas nos textos, pouco 

conhecidas pela faixa etária. Os estudantes também poderão produzir suas próprias 

fábulas agregando suas experiências e noções de ética. 

O sucesso do projeto poderá ser comprovado através da postura dos estudantes 

no turno de origem, à medida em que os que participaram da oficina sentissem-se mais à 

vontade em fazer as leituras em sala e opinar nos momentos de discussão sobre os mais 

diversos textos. De certo modo, a experiência os empoderaria enquanto estudantes, 

evidenciando o desejo de assumirem um lugar de mais liberdade no que diz respeito à 

construção da aula. 

A continuação do trabalho por meio da introdução gradativa de gêneros literários 

é necessária para que os alunos continuem sendo estimulados e o desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita tenha continuidade. 



 

 

O aluno que desde cedo entra em contato com a obra literária e com a escrita 

poderá desenvolver a capacidade de compreensão de si e do outro com maior fluidez e 

clareza de ideias; terá a oportunidade expor sua criatividade e ampliar horizontes no que 

diz respeito à cultura e ao conhecimento e, principalmente, ampliará sua visão de 

mundo com maior consciência do contexto social que o cerca.  
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