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RESUMO 

 

 

Nesta pesquisa elegemos o tópico discursivo como objeto de investigação, privilegiando 

especificamente o estudo da organização hierárquica nas produções de texto de alunos do 

sexto ano de uma escola municipal, a partir do gênero fábula. Discutimos inicialmente, acerca 

de texto, seguindo-se das considerações sobre o gênero fábula, para em seguida refletir sobre 

a questão do tópico como elemento por meio do qual os assuntos tratados no texto se 

relacionam entre si, pois de acordo com a Linguística Textual, um texto coerentemente 

construído apresenta conexões das partes entre si e destas com o todo. Tendo em vista as 

dificuldades encontradas por nossos alunos em organizar adequadamente os tópicos nos textos 

que produzem, estabelecemos como critério necessário à construção do texto um trabalho com 

a organização hierárquica.  Na perspectiva de colaborar com a aprendizagem dos discentes no 

que se refere à progressão tópica dos textos, desenvolvemos uma sequência didática, 

embasada nas orientações de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Nosso trabalho teve por 

base os princípios de uma pesquisa-ação, seguindo uma metodologia orientada para uma ação 

especifica. Nessa direção, objetivamos minimizar alguns problemas na ordem da produção 

textual, a partir dos princípios básicos da centração e da organicidade do texto. Nosso estudo 

seguiu pressupostos da Linguística Textual, teoricamente amparado pelos trabalhos de 

Cavalcante (2012), Koch (2002, 2006), Antunes (2009), Marcuschi (2008), Jubran (2006), 

entre outros. Nossas análises e reflexões revelaram que, após a proposta com as sequências 

didáticas, os alunos produziram textos escritos com perceptíveis avanços no aspecto da 

hierarquia tópica, fato que evidenciou a melhoria na compreensão destes com relação à 

importância de escrever, relacionando as ideias entre si, fato que estabelece a coerência entre 

as unidades de sentido do texto. Como resultado desse trabalho, os alunos apresentaram como 

produto final, um livreto constituído por fábulas de suas autorias. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tópico discursivo. Organização hierárquica do texto. Gênero fábula. 
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ABSTRACT 

 

 

In this research the discursive topic was elected as work purpose, specifically emphasizing the 

study of hierarquical organizations in texts productions made by elementary students of a 

municipal school. The texts were produced based on the fable genre. The topic issue was 

discussed as an element capable of relating subjects of the text. According to the Textual 

linguistics a coherently constructed text presents connections between all parts of it. Taking 

into account all difficulties faced by students when properly organizing ideas in texts 

produced by them, It was established as a necessary criteria to the construction of the text, a 

study taking into relevance hierarquical organization. Hoping to collaborate in the students’ 

learning process regarding the topical progression of texts, it was developed a didactic 

sequence based on the Dolz, Noverraz and Schneuwly (2004) guidelines.This academic 

research was based on principles of an action research, based on a methodology focused on a 

specific action. So, the final purpose is to minimize some problems in textual production, 

based on the basic principles of centralization and text consistency. This study followed the 

assumptions of Textual Linguistics, theoretically supported by the works of Cavalcante 

(2012), Koch (2002, 2006), Antunes (2009), Marcuschi (2008), Jubran (2006). The reviews 

and reflections revealed that, after the didactic sequence’s purpose, the students produced 

written texts with great progress in the aspect of the topical hierarchy, fact that evidenced the 

improvement in their understanding of writing importance, relating each other's ideas. As a 

result, students presented as a final product, a small book full of original fables written by 

them. 

 

 

KEY WORDS: Discursive Topic. Hierarchical Organization of the text. Fable Genre.  
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1 INTRODUÇÃO     

 

 

A questão do texto e da produção escrita em sala de aula vem sendo discutida ao 

longo do tempo nas áreas da Linguística Aplicada, da Linguística de Texto, da Pedagogia, por 

teóricos, professores pesquisadores, entre outros.  

Os avanços nestas áreas de estudos sobre língua, texto, sujeito, vêm estabelecendo 

novos olhares e possibilitando que o trabalho em sala de aula seja constantemente discutido, 

reavaliado, considerando as reflexões que definem o texto como objeto empírico, como lugar 

de interação, como resultado de ações linguísticas, cognitivas e sociais.   

Ao longo de nossa experiência como professora de Língua Portuguesa, nos anos 

iniciais do ensino fundamental II e no ensino médio, observamos que muitos alunos passam 

pela escola sem, contudo, se apropriarem adequadamente da leitura e da escrita, fato que tem 

preocupado a sociedade e órgãos nacionais e internacionais, pois as competências de ler e 

escrever são primordiais para o desenvolvimento do cidadão crítico. Nesse sentido, essas 

competências merecem especial atenção por parte dos agentes diretamente envolvidos nos 

debates sobre a formação de leitores e escritores nas escolas brasileiras.  

Sabemos que atividades de leitura, compreensão, a prática da oralidade e a produção 

escrita são estabelecidas como objetivos de ensino da Língua Materna. Tais atividades são 

fundamentais para ampliação do conhecimento do aluno e de sua visão do mundo, já que os 

capacitam para atuar na sociedade, a partir da construção dos saberes adquiridos na escola. 

Entendemos, dessa forma, que é favorável ao ensino e à formação dos alunos um trabalho 

efetivo com os mais variados gêneros textuais, discursivos e literários em circulação na 

sociedade, pois os mesmos são meios usados para a materialização da comunicação, da  

construção do conhecimento e ampliação da visão de mundo.  

Quando analisamos as produções escritas de discentes do 6º ano B do ensino 

fundamental, observamos problemas na organização dos tópicos discursivos responsáveis pela 

progressão do texto. Diante de tal constatação, pudemos perceber que as dificuldades na 

organização do texto nos levam a crer que é necessário trabalhar aspectos relevantes da 

organização do texto, tanto os globais como os locais, os responsáveis pela hierarquia e pela 

linearidade tópica. Nessa direção, entendemos que mesmo em gêneros mais espontâneos, 

como é o caso de bilhetes, cartas, listas de compras é preciso que os tópicos discursivos se 

desenvolvam e construam a coerência em qualquer texto nas diferentes modalidades. 
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Ao buscarmos as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre a escrita 

de textos, fica evidente que, durante o processo de produção de textos escritos, os alunos do 

ensino fundamental e médio devem ser capazes de desenvolver textos, considerando as 

exigências do gênero solicitado. Tal fato implica a produção de textos em registros mais ou 

menos formais, mais próximos da oralidade ou da escrita, por meio de gêneros distintos. 

É necessário, assim, que sejam dadas ao aluno, condições para que ele possa interagir 

por meio de diferentes gêneros orais e escritos e que ao longo da escolaridade, ele possa se 

apropriar de textos necessários às situações por ele vivenciadas e com objetivos diversos. No 

entanto, o que muitas vezes encontramos, ao lidarmos com a escrita em diferentes salas de 

aula, são textos sem que possamos reconhecer qual o foco do que está sendo tratado, pois não 

identificamos as devidas conexões entre as partes do texto e dessas partes com o todo de 

sentido. 

Nesse contexto, é senso comum que nem sempre a metodologia selecionada para sala 

de aula leva o aluno a desenvolver as competências de escuta, de leitura e de produção 

textual, o que se refletirá em dificuldades na autonomia na escrita de padrões mais elaborados 

de gêneros formais com os quais os alunos poderão lidar no futuro, tais como os relacionados 

à escrita acadêmica. Por esse motivo, neste trabalho nosso olhar é direcionado à competência 

escritora de alunos do ensino fundamental, haja vista que eles necessitam produzir textos na 

modalidade escrita da língua que sejam compreendidos pelos seus diferentes leitores, tanto 

dentro quanto fora da escola.  

Nessa perspectiva, ao propormos atividades de produção textual em sala de aula 

devemos ter em mente as necessidades que o aluno tem de produzir textos topicamente 

coerentes, de modo que, a partir do título, possam explicitar acerca do que estarão abordando 

e expor claramente as ideias gerais e as secundárias.  Além disso, que estas sejam iniciadas, 

desenvolvidas e finalizadas, tornando o texto compreensível para os leitores, de forma que 

estes possam atribuir sentido ao que leram.  Assim sendo, nós professores, ao organizarmos 

propostas de atividades de produção textual, devemos ter a consciência de que é preciso ler, 

discutir, manusear com diferentes gêneros que circulam no nosso dia a dia com os alunos em 

sala de aula, possibilitando-os adquirir conhecimentos de como construir textos coesos, 

coerentes e que cumpram uma função social. 

A partir dessas considerações, apresentamos neste trabalho o seguinte 

questionamento:  
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• Os alunos do 6º ano conseguem desenvolver tópicos discursivos que estabelecem 

a organização do texto escrito, tornando-o um todo coerente e significativo, no 

gênero fábula? 

 

Tal questão parte do entendimento de que a produção textual escrita requer atenção 

aos tópicos discursivos porque eles atuam na manutenção da unidade estrutural e temática dos 

textos. Diante da problemática com a qual nos deparamos, muitas vezes, com relação à falta 

de organização de tópicos discursivos nos textos dos alunos, buscamos uma intervenção por 

meio de uma ação pedagógica, através da sequência didática.  Elegemos para estudo, o gênero 

fábula, tendo como foco o Tópico Discursivo, na turma do 6º ano B da escola Municipal 

Brigadeiro Eduardo Gomes, partindo dos conceitos que o estabelecem, no intuito de criar 

caminhos que contribuam para que o aluno compreenda a importância de construir textos 

cujas partes constitutivas mantenham uma interdependência semântica entre os enunciados. 

A fim de responder ao nosso questionamento, definimos como Objetivo Geral:  

 

• Investigar a competência escritora dos alunos, com foco na organização de textos 

coerentes do ponto de vista da hierarquia tópica.  

 

A partir desse objetivo geral, definimos como Objetivos Específicos: 

 

• Identificar os elementos constitutivos das fábulas produzidas pelos alunos. 

• Reconhecer a organização dos tópicos discursivos nos textos do gênero fábula. 

• Identificar a progressão de tópicos nos textos produzidos pelos alunos a partir 

desse gênero. 

 

Como justificativa para a escolha do tema em torno do tópico discursivo, visto como 

elemento indispensável na organização textual, percebemos que é preciso direcionar o aluno 

no sentido de fazê-lo atentar para importância que a organização tópica traz para preservar a 

unidade estrutural e temática dos textos. Nessa direção, entendemos que é preciso que o texto 

escrito, em qualquer gênero apresente uma ordenação e progressão, o que significa garantir 

que se desenvolva com clareza do início ao final. Para que isso ocorra, é preciso relacionar os 

componentes textuais de modo a assegurar a continuidade da forma e do conteúdo, já que não 

podemos separar esses dois planos de manifestação da língua. Nesse aspecto, podemos 
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observar que o texto torna-se coerente quando tópicos estão dispostos e conectados numa 

ordem que nada comprometa a legibilidade, a compreensão, tanto com relação ao todo quanto 

com as partes. 

Por essa razão, nessa pesquisa optamos por trabalhar com o gênero fábula, visto ser 

um gênero predominantemente narrativo de natureza didática, por trazer algumas noções de 

direitos e deveres das pessoas, que despertam a atenção de crianças, adolescentes ou adultos e 

estimulando o gosto pela leitura e escrita, contribuindo para a formação de um leitor e 

produtor crítico por meio da reflexão propiciada a partir do conhecimento. 

Para a realização desse estudo, após esta introdução, no segundo capítulo 

discorremos acerca dos referenciais que tratam do tema proposto, o qual constitui as bases 

teóricas que deram suporte ao desenvolvimento da pesquisa. Inicialmente, abordamos a 

definição de texto, na perspectiva de atividade de produção conjunta de sentidos. Em seguida, 

nos detivemos ao gênero fábula, tomando por base seu conceito, abordagem histórica, suas 

características principais e seu papel motivador na produção da escrita do aluno. Na 

sequência, discutimos acerca de gênero e ensino para prosseguimos nosso estudo, 

apresentando uma discussão sobre o conteúdo de tópico discursivo, nosso objeto de estudo, à 

luz de teóricos e estudiosos, cujas reflexões serviram de base para a posterior intervenção e 

análise das produções dos alunos. Ainda no segundo capítulo abordamos a sequência didática, 

instrumento de intervenção responsável pelo aprimoramento da nossa prática pedagógica, 

capacitando-nos a encontrar meios mais eficazes para organizar o nosso trabalho com os 

discentes.  

No terceiro capítulo, apresentamos a metodologia desenvolvida na sequência 

didática, caracterizamos o tipo de pesquisa, o ambiente e os participantes da pesquisa. 

No quarto capítulo, analisamos as produções das fábulas dos alunos, na busca de 

encontrar nos textos as características desse gênero, seus aspectos composicionais, por 

entendermos que ao desenvolvermos o texto seguindo esse planejamento, obtínhamos textos 

topicamente organizados de forma a encontrar a progressão na sua organização, favorecendo a 

construção dos sentidos. 

No quinto capítulo, expusemos as considerações finais, nas quais apontamos os 

resultados encontrados diante dos objetivos propostos, apresentando as conclusões sobre a 

escrita dos alunos, apontando possíveis segmentos que favoreçam a produção de textos 

coerentes a partir da organização tópica, tendo em vista a nossa questão problematizadora. 
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2 APORTES TEÓRICOS 

 

 

Nesse capítulo, abordamos as bases que dão suporte a esta investigação, envolvendo 

discussões que foram essenciais para a concretização da pesquisa.  Nessa direção, ressaltamos 

as noções acerca de linguagem; em seguida, abordamos o gênero fábula já que se constitui o 

meio de investigação da produção escrita de alunos do ensino fundamental. Como ponto 

teórico central da nossa investigação, enfocamos o tópico discursivo, seguindo-se às questões 

de gênero e ensino, bem como as considerações sobre a sequência didática.  

 

2.1 NOÇÃO DE TEXTO 

  

Consideramos, necessário inicialmente tecermos considerações sobre a 

língua/linguagem para que estabeleçamos as outras reflexões. No que se refere a esse 

fenômeno social, ressaltamos a definição enquanto ação verbal, dentro de uma concepção 

como interação entre interlocutores dentro de um dado contexto da comunicação. Eis porque 

escolhemos o texto como objeto de estudo, uma vez que a interação social ocorre através de 

textos produzidos em situações concretas de interlocução.   

Em sintonia com essa ideia Koch (1999, p. 14) afirma que a linguística textual 

 

[...] toma, pois, como objeto particular de investigação não mais a palavra ou 

a frase isolada, mas o texto, considerando a unidade básica de manifestação 

da linguagem, visto que o homem se comunica por meio de textos e que 

existem diversos fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no 

interior do texto. 

 

Tendo em vista o enfoque de língua enquanto atividade interacional desenvolvida 

neste trabalho, priorizamos a vertente textual interativa, para junto com o conceito advindo da 

visão cognitivista da Linguística Textual, justificar a necessidade do estudo dessa abordagem. 

Assim sendo, em conformidade com Jubran (2006, p. 29) concebemos a língua, 

 

[...] como atividade de interação social e a consequente eleição do produto 

dessa interação – o texto – como objeto de estudo assentam-se em uma base 

teórica que congrega princípios da Pragmática, da Linguística Textual e da 

Análise da Conversação. 

 

Nessa visão, entendemos que os estudos interacionais possibilitam o conhecimento 

dos saberes linguísticos e discursivos responsáveis pela constituição do texto. 
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Analisando a evolução dos estudos da linguagem, percebemos que desde o final da 

década de setenta, o foco da Linguística Textual deixou de ser a competência dos falantes, 

passando a prevalecer a noção de textualidade, conforme ressalta  Koch (1999). Com os  

estudos relacionados ao texto, tivemos os avanços das análises transfrásticas, para as 

gramáticas textuais, posteriormente para as teorias de texto, que passaram a constituir o 

interesse maior da Linguística Textual. 

Sabendo-se que a preocupação central da perspectiva textual interativa é observar 

como a língua em uso, torna-se essencial que os dados linguísticos descritos sejam abordados 

dentro do contexto em que se elevam. O texto, nesse sentido, é visto como resultado de 

atividade sócio-comunicativa e apresenta-se como elemento constitutivo de conhecimentos 

linguístico-textuais e interacionais. 

Remetemo-nos nessa direção, à língua como lugar de interação, para salientar que 

nessa perspectiva, os sujeitos são sociais, seres ativos, como bem define Koch (2002, p. 15), 

“que participam ativamente da definição da situação na qual se acham engajados, e que são 

atores na atualização das imagens e das representações sem as quais a comunicação não 

poderia existir”.  Entendemos, assim, que o texto é dependente das contribuições dos seus 

leitores e ouvintes em atividade conjunta visando à produção de sentidos, de compreensão do 

que produzem. 

Koch (2002, p. 19) reflete também com relação a essa atividade de produção de 

sentidos do texto, chamando atenção para o produtor do texto e para o leitor ou o ouvinte. Ela 

esclarece que o produtor e leitor são “estrategistas”,  pois mobilizam conhecimentos, recorrem 

a estratégias para organização do texto, a fim de orientar o interlocutor.  Nessa tarefa, se 

utilizam de “indícios, marcas, pistas”, de modo que possa conjuntamente construir sentidos 

“possíveis” do texto.  Nesse sentido, o texto é construído conforme as escolhas desses seus 

usuários, a partir das possibilidades oferecidas pela língua.  

Um dos mais citados pesquisadores no âmbito da linguística textual, Marcuschi 

(2008, p. 73), assim se posiciona em direção a essa vertente da linguística: 

 

[...] parte da premissa de que a língua não funciona nem se dá em unidades 

isoladas, tais como os fonemas, os morfemas, as palavras ou frases soltas. 

Mas sim em unidades de sentido chamadas texto, sejam eles orais ou 

escritos. 

 

Para esse autor o texto é um evento comunicativo, que estrutura-se e organiza-se de 

forma significativa, construído sócio-historicamente, tendo como elemento central a sua 
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relação com a grande diversidade das práticas sociais que mesmo considerando as 

regularidades linguísticas, destaca o contexto de produção como elemento essencial. 

A partir dessas reflexões que tratam o texto como um todo de sentido, buscamos 

investigar que elementos são necessários para a constituição do texto, ou seja, são 

responsáveis pela textualidade. Através da Linguística Textual, tornou-se possível analisar o 

funcionamento da linguagem através de textos, pois tal perspectiva nos fornece elementos 

capazes de compreendermos os processos que os constituem. 

Feitas essas considerações, esta pesquisa está fundamentada em vertentes textuais 

interativas, haja vista o estudo do tópico discursivo em um gênero específico, por meio de 

uma intervenção que direcionou nosso trabalho, visando à melhoria na escrita dos alunos de 

uma turma do 6º ano, face às dificuldades destes com relação à produção textual. 

 

2.2 O GÊNERO FÁBULA 

 

Nosso trabalho é orientado para a produção no gênero fábula, com a preocupação de 

analisar a organização textual, no que diz respeito aos aspectos de tópicos discursivos, 

especificamente à hierarquia.  Assim, nossa discussão salienta a necessidade dessa reflexão, 

haja vista que a fábula foi o gênero usado para desenvolver  trabalho com o tópico discursivo, 

o aspecto textual específico de nossa preocupação. 

Nessa perspectiva, entendemos que um estudo conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) propõem para ser desenvolvido nas séries iniciais, possa servir de base para 

ampliar os conhecimentos em níveis subsequentes de escolaridade, no tocante à competência 

escritora. 

Conforme afirmam Dolz e Schneuwly (2004, p.68), 

 

O que é visado é o domínio, o mais perfeito possível, do gênero 

correspondente à prática de linguagem para que, assim instrumentado, o 

aluno possa responder às exigências comunicativas com as quais ele é 

confrontado. Não há, nesse tipo de abordagem, possibilidade de pensar a 

progressão, pois é a necessidade de dominar situações dadas que está no 

centro da concepção.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, cujas orientações serviram como base desta 

pesquisa, além de autores nos quais nos apoiamos para fundamentar essa investigação, 

sugerem que o trabalho com a língua materna proporcione a ampliação do conhecimento 

necessário para que os participantes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 
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desenvolvam suas atividades linguístico-discursivas nos eventos comunicativos de que já são 

participantes ou que sejam oportunizados a participar. 

Assim sendo, nessa reflexão foi necessário discutir sobre a noção de gênero e de 

gênero fábula considerando que o trabalho proposto com a escrita se utilizou dessa mediação. 

Desse modo, compreendemos que produzir um texto significa ser orientado por um gênero de 

nossas práticas da vida diária e estabelecer uma coerência tópica, questão que será tratada de 

forma mais detalhada no item 2.4.3 deste capítulo. 

 

2.2.1 Noções de gênero literário 

 

Sabemos que os gêneros textuais, discursivos e literários estão presentes nas salas de 

aula e são recomendados pelos documentos oficiais da educação brasileira que regem a área 

de língua materna. 

Dentro da perspectiva bakhtiniana, os gêneros do discurso são concebidos “como tipos 

relativamente estáveis de enunciado”, marcados por sua composição, conteúdo temático e 

estilo. A composição diz respeito à estruturação e ao aspecto formal do gênero, enquanto que 

o conteúdo temático diz respeito às escolhas e propósitos comunicativos do autor em relação 

ao assunto abordado. O estilo, por sua vez, refere-se a um modo de apresentação do conteúdo 

(formal, informal) traduzido no plano composicional do gênero por meio da seleção de 

“recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua” (BAKHTIN, 2003, p. 261). 

Diante de tais observações, pode-se dizer que o trabalho com gêneros é uma 

oportunidade de grande valia para se abordar o ensino de língua em seus mais diversos usos 

no dia a dia, afinal nada do que fizermos linguisticamente pode ser tratado fora da concepção 

de um ou outro gênero. Assim sendo, como nosso trabalho tem o foco no tópico discursivo 

com proposta de investigação em textos do gênero fábula, a seguir discutimos acerca desse 

gênero, a fim de situarmos o texto que intermediou nossa intervenção didática. 

 A nossa discussão sobre o gênero fábula carece antes de um esclarecimento sobre o 

gênero literário, para que possamos caracterizar o nosso objeto de estudo.   

 Ao tecer considerações sobre os gêneros em algumas teorias da literatura no século 

XX, Soares (1989) comenta alguns pontos de vista em relação à estilística, ao movimento 

formalista.  Nessa tarefa, a autora chama atenção para as noções de Bakhtin com relação ao 

fato de que “os gêneros apresentariam mudanças, em sintonia com o sistema da literatura, a 

conjuntura social e os valores de cada cultura”. (SOARES, 1989, p. 17)  Para essa estudiosa 

(op. cit, p 18), Bakhtin não opõe o social ao formal, “já que a noção de gênero inclui um 
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conjunto de expectativas e de seleção de elementos da realidade”. Nessa visão, há a 

compreensão da observação de traços da linguagem, além das expectativas de quem participa 

da recepção da obra literária.  

 Ao avançar na discussão sobre os gêneros, a autora pondera que “nunca se deve 

descrever um gênero aprioristicamente, sem considerar os modos concretos de recepção dos 

textos, evitando, assim, que a caracterização prévia dos gêneros aja de forma arbitrária sobre a 

atuação do receptor”. (op cit. P, 21)  Entendemos, assim, que os gêneros, de um modo geral, 

estão em constantes transformações.  Tal consideração nos leva a observar que é sempre 

possível detectarmos mudanças e o reconhecimento de algumas características que nem 

sempre fazem parte das nossas expectativas, haja vista as experiências ao longo da vida com 

os textos que produzimos, lemos, e que reconhecemos desses contatos. 

 A autora ainda nos chama a atenção para que traços genéricos que se fazem presentes 

em uma obra literária são de importância impar para as expectativas em relação a como 

relacionamos os textos e os reconhecemos como pertencem a este ou aquele gênero.   

Nesse sentido, Stalloni (2007, p. 16) nos chama a atenção para o fato de que “parece 

ser muito difícil, para a literatura, chegar a um consenso sobre uma teoria coerente dos 

gêneros, baseada em definições rigorosas e em delimitações precisas”. Por esse ângulo a 

autora pondera que haveria uma série de questionamentos em torno de categorias, critérios, 

textos, entre outras.  Assim, Stalloni (2007, p. 36) sugere buscar uma definição na obra de 

René Welleck e Austin Warren cujo ponto de vista transcrevemos na íntegra:  “É preciso, 

pensamos, conceber o gênero como um agrupamento de obras literárias baseado, a um só 

tempo, em teoria, sobre uma forma externa[...] e sobre uma forma interior (atitude, tom, 

objetivo e – mais concretamente – sobre assunto e público).”  Entendemos que nessa visão 

contém noções que em parte se aproximam do que salientam estudiosos que conceberam o 

gênero influenciado pelas coerções de uso da vida cotidiana. 

 Por acreditar no efetivo trabalho de aprendizagem em sala de aula por meio do 

processo de mediação pelos gêneros textuais ou literários, abordamos na próxima seção, o 

gênero fábula já que foi possível oferecer aos alunos possibilidades de aprender e praticar os 

conhecimentos em situações do cotidiano. 

 

2.2.2 A perspectiva histórica da fábula 

 

De acordo com Coelho (2000, p. 165) “As fábulas surgiram no oriente, mas foram 

particularmente difundidas no ocidente pelo escravo grego Esopo que viveu na Grécia antiga 
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(séc. VI a.C.)”. Ainda conforme a autora, a fábula foi “aperfeiçoada séculos mais tarde pelo 

escravo romano Fedro (séc. I a.C.), que a enriqueceu estilisticamente” (COELHO, 2000, 

p.165).No entanto, essa autora (op. cit) afirma que esse gênero foi “descoberto e reinventado 

por Leonardo Da Vinci”. 

Para essa pesquisadora, a fábula “é a narrativa (de natureza simbólica) de uma 

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

moralidade” (COELHO, 2000, p. 165). De acordo com estudos por ela realizados, o termo 

“fábula” vem do latim, cujo significado é atribuído a “falar” e do grego que significa o mesmo 

que “dizer”, contar algo. 

Conforme salienta a mesma autora, outra característica marcante desse gênero que 

faz parte do conhecimento comum, é que a fábula se destaca pela simplicidade de estilo, 

desencadeando sua popularidade, resistência ao longo dos tempos e presença entre as mais 

diferentes culturas, tanto ocidentais quanto orientais, destacando-se pela característica de 

instrumento de poder. 

De acordo com o quadro de aspectos tipológicos de Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004, p. 102), a fábula pertence à ordem de narrar, pois conforme salientam “os gêneros 

podem ser agrupados em função de certo número de regularidades linguísticas e de 

transferências possíveis” (Op. cit, 2004, p. 101). Para esses teóricos, os aspectos tipológicos 

dos textos correspondem a três critérios como: “domínios sociais de comunicação que 

correspondem às finalidades sociais atribuídas ao ensino” [...]; capacidade de linguagem 

implicadas no domínio dos gêneros agrupados, que são narrar, relatar, argumentar, expor e 

descrever ações; e os exemplos de gêneros orais e escritos. Para esses autores, o conto 

maravilhoso, a lenda, a narrativa de aventura de ficção científica, de enigma, a novela 

fantástica e o conto parodiado assim como a fábula pertencem à ordem do narrar. 

Segundo Coelho (2000, p. 164), “há ainda uma multiplicidade de formas narrativas 

que vêm, desde a origem dos tempos, e que [...] consideramos também como pertencentes à 

grande área do gênero ficção, e às quais definimos como formas simples”. No dizer dessa 

autora, formas simples são “certas narrativas que surgiram há milênios e de forma anônima, 

que circulam entre os povos da Antiguidade e, com o passar do tempo, transformaram-se no 

que hoje conhecemos como tradição popular” (COELHO, 2000, p. 164). Essas formas 

simples, como ela salienta, são resultantes de criações espontâneas, diferentes das novelas de 

cavalaria, ou dos romances medievais, os quais eram artisticamente elaborados. 

Baseado nas afirmações de Coelho (2000, p. 165) “a fábula foi descoberta e 

reinventada também por Leonardo da Vinci (embora sem receber repercussão fora da Itália e 
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ignorada até bem pouco tempo)”. Já no século XVII, a fábula foi reinventada por La Fontaine 

(baseada nos modelos latino e oriental), o qual a difundiu definitivamente na literatura 

ocidental. Esse autor demostrou certa indefinição em suas duas coletâneas de fábulas, sendo 

que para ele “O apólogo é composto de duas partes [...] o corpo é a fábula, a alma é a 

moralidade” (Op. cit. p. 165). 

La Fontaine, assim como o fazem hoje os formalistas russos, nomeava de “apólogo” 

à espécie de sua matéria literária; “fábula” à história ali narrada, e de “moralidade” ao 

significado simbólico da história (COELHO, 2000, p. 165). 

A partir do séc. XIX, com o crescente racionalismo estabelecido entre as fronteiras 

literárias é que a fábula passou a se denominar história de animais e é justamente a partir 

dessa peculiaridade que se distingue a fábula das demais espécies. 

Em conformidade com Coelho (2000, p. 167),  

 

O que distingue a fábula das demais formas metafóricas ou simbólicas é a 

presença do animal, que assume característica humana e exemplar. Também 

os personagens são símbolos, pois apresentam ‘algo no contexto universal 

(por exemplo: o leão, símbolo de força, majestade, poder; a raposa, símbolo 

da astúcia; o lobo, símbolo do poder despótico; etc.)’. 

 

Logo, presume-se que as fábulas usam animais em suas histórias para obter uma 

maior economia no texto, com relação à necessidade de descrição, pois as narrativas são 

curtas e trazem uma linguagem simples e objetiva, nos levando a crer que a fábula é um 

gênero que prioriza a objetividade e a sintetização. 

 

2.2.3 Noções de fábula  

 

A primeira definição de “fábula” encontra-se na obra “A poética de Aristóteles”, 

pensador grego, em que tomava o termo como equivalente ao mito grego e, ainda, um 

importante elemento da tragédia; “[...] designava, no interior do pensamento de Aristóteles, a 

‘imitação de ações’, ‘composição de atos’, ou seja, a intriga [...]” (MOISÉS, 2004, p. 184). 

Para Smolka (1995, p.1),“a fábula é um texto que apresenta duas partes distintas: 

uma história, geralmente protagonizada por animais, e um comentário de fundo moral que se 

pode deduzir dessa história”. 

De acordo com Bagno (2006, p. 51), a fábula corresponde a um gênero universal 

devido a sua íntima ligação com a sabedoria popular. Trata-se de “uma pequena narrativa que 
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serve para ilustrar algum vício ou alguma virtude, e termina, invariavelmente, com uma lição 

de moral”. Essa característica é constatada por todos nós em todas as fábulas lidas ao longo de 

nossa vida. 

A fábula é um tipo especial de narrativa e como toda narrativa, no geral, aponta um 

“drama”, tal palavra aqui entendida com o sentido de conflito ou ação conflituosa. Este 

gênero fábula é considerado na visão de Portela (1979, p. 53), como “um drama em miniatura 

em que domina a unidade de lugar, de tempo e de ação”. O desequilíbrio, o conflito, o choque 

de interesses são essenciais para que a fábula aconteça. 

Vale salientar, ainda que o termo fábula apresenta diversas definições cujos 

significados aparecem no cotidiano das circunstâncias de uso da palavra. É sinônimo de 

história inventada, ficção, lenda, contos que não apresentem fato real com tempo 

determinado. Tendo em vista a variedade de sentidos do uso da palavra Fábula, vejamos as 

definições apresentadas pelo dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 

FÁBULA- s.f. [...] narração popular ou artística de fatos puramente 

imaginados. 1 Lit. curta narrativa, em prosa ou verso, que tem entre as 

personagens animais que agem como seres humanos, e que ilustra um 

preceito moral <as f. de Esopo>; 2 Lit. narração de aventuras e de fatos 

(imaginários ou não), no romance, na epopeia, no conto; fabulação; 3 Lit. 

história narrada das ações dos deuses e heróis greco-romanos; mitologia; 4 p. 

ext. fato inventado; invencionice <toda aquela história é pura f.> 5 fig. 

Pessoa ou fato que dá margem a crítica ou zombaria <sua vida amorosa é f. 

da cidade inteira>; 6 p. text. inform. avultada quantia em dinheiro <o colar 

custou-lhe uma f.> [...] Etim. lat. fābŭla, ae “conversa, boatos, tipo de 

narração alegórica, conversação, relato” [...](HOUAISS; VILLAR, 2001, 

p.1297). 

 

Conforme observamos, a primeira acepção do Dicionário Houaiss apresenta o 

significado de fábula como sendo uma narrativa que ilustra um ensinamento. Nessa direção, 

sabendo que a fábula é um gênero literário, foi necessário verificar seu significado em 

dicionários e estudos específicos da área de literatura. No Dicionário de Termos Literários de 

Massaud Moisés (1999) encontra-se a seguinte definição: 

 

Latim – Fábula, narração – Narrativa curta, não raro identificada com o 

apólogo e a parábola, em razão da moral, implícita ou explícita, que deve 

encerrar, e de sua estrutura dramática. No geral, é protagonizada por animais 

irracionais, cujo comportamento, preservando as características próprias, 

deixa transparecer uma alusão, via de regra, satírica ou pedagógica, aos seres 

humanos (MOISÉS, 1999, p. 226). 
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Podemos observar a partir das definições dos dicionários, que o significado de 

fábula, no geral, é o que primeiro aparece, sendo, portanto, considerado como conceito que é 

mantido nas diversas abordagens conceituais. Embora sabendo que a maioria dos conceitos 

indique os animais como personagens principais, identificamos, também, que na fábula 

podem figurar plantas, seres inanimados, deuses etc. 

 

2.2.4 Características do gênero fábula 

 

A fábula trata-se de um gênero predominante narrativo ficcional bastante popular que 

se destaca por ser uma história curta repleta de elementos do maravilhoso ao fantástico, 

protagonizado por animais e que termina com uma conclusão ético e moral. Os fabulistas se 

utilizam dos animais como personagens das histórias e os colocam em circunstâncias que 

fazem lembrar situações de vida humana, tornando-os uma espécie de símbolo. Por exemplo, 

nos seus enredos, a formiga representa o trabalho, o leão, a força, o cachorro, a lealdade 

(COELHO, 2000, p. 166). 

As fábulas costumam apresentar tempo e lugar imprecisos, e na maioria das vezes, a 

sua moral resume as ideias principais do texto com transmissão de um ensinamento. 

Geralmente, as fábulas apresentam situações de confronto e mostram diferentes estratégias 

usadas pelas personagens na busca de seus objetivos, sendo que uma das principais estratégias 

utilizadas é a exploração dos recursos da linguagem (comparação, metonímias, ironia, 

personificação) que servem para enganar, dissimular intenções, distorcer o significado dos 

fatos. 

Podemos perceber que a moral de uma fábula pode nos causar estranhamento por seu 

cinismo, pois mostra claramente a vitória dos espertos sobre os ingênuos, dos fortes sobre os 

fracos etc. Mas a lição mais importante desse gênero não é a aceitação pura e simples da 

“moral da história”, e sim da análise e compreensão da maneira como certos personagens 

enganam ou vencem outros. Desse modo, “aprendemos” com as fábulas a reconhecer o modo 

de agir de um sedutor ou um adulador, aprendemos a nos prevenir contra certas atitudes e a 

desconfiar de certos tipos de pessoas. 

Nesse sentido, a fábula pode ser explorada como um excelente exercício de reflexão 

sobre o comportamento humano e os contratempos da vida, apagando a ideia de implantar no 

leitor certas “verdades”. 
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Para Portella (1979), a linguagem da fábula é tão simples quanto a própria fábula, 

sendo, pois, a simplicidade, uma das características que prevaleceu através dos tempos e 

continua sendo padrão para a maioria dos escritores de fábula, haja vista que 

 

Mesmo sendo constituída de imagens e linguagem figurada, não cai jamais 

no vazio. Pelo contrário, porque a fábula deve relacionar-se com a vida e a 

realidade, [a linguagem] também será real, plástica e objetiva. As imagens 

empregadas devem do mesmo modo ser de fácil percepção para que o leitor 

possa realizar a verossimilhança entre a fábula e a própria vida. [...] 

(PORTELLA, 1979, p.58) 

 

É importante salientar que a preferência dos fabulistas por personagens animais no 

contexto composicional das fábulas traduz um atrativo todo especial da presença do 

“fantástico”, já que os animais realizam ações que lhes são impossíveis e há também uma 

caracterização estereotipada das personagens, pois como nos afirma o autor: 

 

Ao tomarmos, por exemplo, como personagem de uma fábula o Lobo, 

sabemos de antemão que se trata de uma personagem de caráter prepotente, 

voraz, anti-social etc. Por consenso universal, consagrados não só em fábulas 

como também nos provérbios populares e até na heráldica, são atribuídos aos 

animais comportamentos, qualidades e características as quais são 

frequentemente comparadas às dos homens. A História Sagrada está repleta 

de imagens animais. ‘Sede, pois, prudentes como a serpente e simples como 

as pombas’, ‘virão como lobos em pele de cordeiro’, ‘raça de víboras’, são 

comparações da linguagem bíblica (PORTELLA, 1979, p. 63). 

 

É preciso destacar também que essa forma de caracterização dos animais surgiu em 

tempos remotos sendo reproduzida pelos contadores de histórias e escritores. 

O conteúdo temático das fábulas é variado, mas consiste na veiculação de valores 

morais, com relação à sua construção composicional, o gênero apresenta os elementos básicos 

da narrativa (fatos, personagens, tempo e lugar), organizados na seguinte estrutura: 

apresentação do contexto da situação, a exibição da personagem, e raramente, do espaço e do 

tempo (a não ser o textual) a ação, surge um conflito para desequilibrar a situação inicial; um 

momento de tensão – clímax – e, por fim, a resolução do conflito. Pode ser finalizada com a 

apresentação explícita da moral, ou podendo aparecer implícita no texto. 

A fábula sempre apresenta uma situação envolvendo poucos personagens e uma 

moral da história que pode ser um conselho, uma crítica, uma sátira etc. – que serve para 

qualquer tempo e/ou lugar. Eis porque aparecem, nas fábulas, expressões do tipo: “dia”, 

“certo dia”, “era uma vez”, “depois”, “no dia/manhã seguinte”... – o tempo verbal expresso 
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usualmente é o da narrativa, isto é, pretérito perfeito, e o tipo de discurso, nela empregado, 

geralmente, é o discurso direto e/ou indireto. 

Feitas essas considerações, a fim de abordar a proposta que realizamos de 

intervenção na sala de aula, precisamos deixar claro ao leitor como relacionamos a nossa 

discussão sobre o texto, gênero fábula e ensino.  

 

2.3 TEXTO, GÊNERO E ENSINO 

 

O ensino da Língua Portuguesa tem como objetivo ampliar as possibilidades do uso 

da linguagem, desse modo, é necessário trabalhar com textos que fazem parte do cotidiano 

dos alunos. O trabalho com gêneros deve oferecer aos alunos condições para a participação na 

construção do sentido do texto, efetivando, assim, a aquisição da aprendizagem. Por esse 

motivo, acreditamos na importância de novas estratégias de produção de gêneros que circulam 

na comunidade discursiva e possam preparar o aluno para uma atuação efetiva na sua 

realidade. 

Segundo Dolz e Schneuwly (2004) é importante considerar que o emprego de 

gêneros na sala de aula 

 

[...] é o resultado de uma decisão didática que visa a objetivos precisos de 

aprendizagem, que são sempre de dois tipos: trata-se de aprender a dominar 

o gênero, primeiramente, para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, para melhor 

saber compreendê-lo, para melhor produzi-lo na escola ou fora dela; e, em 

segundo lugar, de desenvolver capacidades que ultrapassam o gênero para 

que esses objetivos sejam atingidos e atingíveis com o máximo de eficácia: 

simplificação do gênero, ênfase em certas dimensões etc. (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 64). 

 

Por essa razão acreditamos no trabalho a partir das sequências didáticas que são 

formas de auxiliar o professor a organizar o trabalho com o gênero desejado, possibilitando 

intervenções sociais, em que o professor possa explorar diversos exemplares do gênero 

escolhido, estudar suas características próprias e levar os alunos a praticar diferentes escritas. 

No processo de ensino e aprendizagem, faz-se necessário trabalhar a língua como 

uma unidade de ensino e os gêneros como objeto deste. Não importa somente disponibilizar 

aos alunos modelos de texto, mas também refletir sobre as formas de utilização de cada um, 

considerando seu contexto de uso e de seus interlocutores. 

Conforme afirma Marcuschi 
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[...] a análise de gêneros engloba uma análise do texto e do discurso e uma 

descrição da língua e visão da sociedade, e ainda tenta responder a questões 

de natureza sociocultural no uso da língua de maneira geral. O trato dos 

gêneros diz respeito ao trato da língua em seu cotidiano nas mais diversas 

formas (MARCUSCHI, 2008, p. 149). 

 

É preciso, pois, dar sentido aos gêneros na escola e compreender em que situação ele 

será lido e em que contexto foi escrito. A função de um gênero textual ou literário determina 

quais elementos serão utilizados para compor o texto, com a finalidade de atingir certo 

público, provocando as reações desejadas. É importante que os alunos percebam seus recursos 

linguísticos e literários e o seu sentido, como também observar para quem foi escrito, qual a 

situação de comunicação e qual o propósito do texto. 

No processo de ensino e aprendizagem, é importante que o aluno escreva para 

diferentes leitores que não seja somente o professor, considerando a função social da escrita. 

É importante, também, que os alunos conheçam e saibam reconhecer as características 

prototípicas dos gêneros com os quais estão lidando e tenham consciência de suas 

flexibilidades. O ensino torna-se mais produtivo quando os alunos conseguem explorar o 

trabalho com o texto, as escolhas, seus efeitos de sentido, sua intenção e as possibilidades e 

sentidos que o leitor possa construir. 

De acordo com Schneuwly e Dolz (2004, p. 65), 

 

Na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, a escola, 

forçadamente, sempre trabalhou com gêneros, pois toda forma de 

comunicação – portanto, também aquela centrada na aprendizagem – 

cristaliza-se em formas de linguagem especificas. A particularidade da 

situação escolar reside ao seguinte fato que torna a realidade bastante 

complexa: há um desdobramento que se opera em que o gênero não é mais 

instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de 

ensino-aprendizagem (Schneuwly; Dolz 2004, p. 68). 

 

Para Costa Val (2004, p.113), o sentido de “texto” empregado aqui é “qualquer 

produção linguística, falada ou escrita, de qualquer tamanho, que possa fazer sentido numa 

situação de comunicação humana, isto é, numa situação de interlocução”, organizado em um 

determinado gênero. Quando se escolhe um gênero para trabalhar, é importante determinar 

qual a sua esfera social, sua temática, o conjunto de participantes e a vontade enunciativa ou a 

intenção do locutor. 

No universo da sala de aula, não basta apresentar aos alunos modelos de textos, é 

importante que se reflita sobre as diversas formas de utilização de cada um, levando em 

consideração o seu contexto e os gêneros como objeto inseridos em diversos contextos. 
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Segundo as orientações contidas nos PCN (1998, p. 23), sobre o ensino de Língua 

Materna, devemos considerar que  

 

[...] um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser capaz de 

utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido 

e adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita. É o 

que aqui se chama de competência linguística e estilística (BRASIL, 1998, p. 

23). 

 

O trabalho com a análise e elaboração de gêneros diferentes, quando é realizado de 

forma consciente, tende a trazer benefícios enriquecedores, pois os estudantes passam a 

(re)conhecer com clareza as características de alguns gêneros textuais e literários com os 

quais se deparam no cotidiano, e aprendem de forma organizada e sistematizada, algo que já 

conhecia de suas experiências. 

Muitas pesquisas estão sendo realizadas e consequentemente vão surgindo teorias 

propondo abordagens diversificadas, centradas no uso da língua.  Em contraposição à 

metodologia tradicional, o estudo dos gêneros propõe uma nova concepção de ensino, uma 

prática teórica e metodológica. Nessa direção, o professor precisa aderir às novas 

possibilidades de práticas pedagógicas que proporcionem ao aluno compreender melhor a 

linguagem e seu funcionamento em contextos específicos. 

Ale salientar que ao chegarem à escola, os alunos já têm contato com textos que 

circulam socialmente e que lhes servem de referência, fazendo com que o repertório que já 

possuem seja atualizado à medida que se deparam com novos textos. Logo, cabe à escola 

levá-los a situações de práticas de novos gêneros, conforme sugerem as orientações dos 

documentos parametrizadores, os PCN. 

Nessa direção, é preciso enxergar o texto em diferentes gêneros não simplesmente 

como uma estrutura, mas principalmente como uma atividade de linguagem envolvida por 

diversos fatores que exigem atenção. 

A partir de 1998, com a contribuição dos Parâmetros Curriculares (PCN), a nova 

tendência teórica metodológica para o ensino passou a se destacar como grande parte das 

discussões sobre o ensino de Língua Portuguesa. Tal documento apresenta os gêneros textuais 

como sendo o ponto de partida das atividades de ensino, uma vez que “Todo texto se organiza 

dentro de um determinado gênero em função das intenções comunicativas, como parte das 

condições de produção dos discursos os quais geram usos sociais que o determinam” 

(BRASIL, 1998, p. 21). 



30 
 

Dessa forma, os documentos oficiais orientam que situações enunciativas de outras 

esferas sócioculturais, sejam criadas no espaço escolar visto ser caracterizado como um 

espaço de interação social.  Além disso, apresenta o texto como unidade básica de ensino. 

Ainda na perspectiva dos PCN: 

 

Os conteúdos de língua e linguagem não são selecionados em função da 

tradição escolar que predetermina o que deve ser abordado em cada série, 

mas em função das necessidades e possibilidades do aluno, de modo a 

permitir que ele, em sucessivas aproximações, se aproprie dos instrumentos 

que possam ampliar sua capacidade de ler, escrever, falar e escutar 

(BRASIL, 2001, p. 37). 

 

Nesse contexto, destacamos que o educador deve saber organizar o ensino, 

considerando as dificuldades dos alunos, na busca de apresentar os diversificados gêneros 

discursivos/textuais, literários,  mostrando a sua importância comunicativa e a viabilidade 

para cada momento de interlocução. Os gêneros por apresentarem essa diversidade, cabe ao 

professor esclarecer para os alunos sobre os que circulam com maior frequência no meio 

social e aqueles com os quais eles poderão lidar ao longo da vida, objetivando a reflexão, o 

uso, despertando o senso crítico, artístico, estético, entre outros. Em outras palavras, os alunos 

sendo orientados a refletirem sobre as peculiaridades da diversidade dos gêneros terão 

oportunidade  de aprender sobre aqueles  mais complexos e de linguagem mais elaborada. 

Diante dessa perspectiva, visualiza-se o ensino dividido em etapas, sendo que em 

cada uma delas o aluno vai sendo preparado em conformidade com seu contexto, a fim de 

estabelecer e construir novos conhecimentos. Essas etapas correspondem desde a fase 

diagnóstica até o produto final, presentes numa sequência didática. 

Na concepção dos PCN: 

 

O ensino da Língua Portuguesa deve se dar num espaço em que as práticas 

de uso da linguagem sejam compreendidas em sua dimensão histórica e em 

que a necessidade de análise e sistematização teórica dos conhecimentos 

linguísticos decorra dessas mesmas práticas (BRASIL, 2001, p.34). 

 

Entendemos que a produção textual dos alunos nos permite identificar que recursos 

eles já dominam e quais precisam aprender a dominar.  Dessa forma, eles necessitam 

compreender e perceber que a língua apresenta variação, é heterogênea e que textos 

apropriados a certas circunstâncias já não são adequadas a outras. 

Ainda de acordo com os PCN, o ensino de Língua Portuguesa deve acontecer por 

meio de textos,  porque é com eles que o aluno vai lidar na escola e fora dela. Além disso, 
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podemos afirmar que a produção de textos deve ser embasada por uma competência 

comunicativa capaz de manter a interação social entre interlocutores. E é dentro dessa 

competência que o produtor efetua escolhas, dentre as possíveis variáveis, para a construção 

do texto. 

Sobre essa competência comunicativa Jubran (2006), afirma que a mesma  requer o 

conhecimento de um sistema de regras que favoreça aos interlocutores reconhecer, interpretar 

e produzir orações, qual seja a competência linguística. Dessa forma, a competência 

comunicativa desperta a competência linguística a fim de que o texto possa se materializar. 

Essas competências, comunicativa e linguística, literária se dão a partir da soma de 

conhecimentos, ligados às pretensões comunicativas, o que implica dizer que ser competente 

comunicativamente pressupõe que o produtor do texto possa interagir por meio de textos, 

engajado no conhecimento das regras da língua. 

Podemos observar que diante desse panorama de complementaridade, devemos 

chamar a atenção para a importância da interação como elemento essencial na unidade 

constitutiva dos textos, ela direciona todo o processo da produção textual, tendo em vista 

auxiliar o produtor às suas necessidades em uma dada situação. 

Um dos objetivos a ser atingido pela escola, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Língua Portuguesa, é possibilitar que os alunos desenvolvam capacidades e 

competências que lhes permitam compreender e produzir textos orais e escritos, de diferentes 

gêneros, para se tornarem competentes em relação ao uso da língua materna. 

De acordo com Barros e Rios (2014), 

 

O texto escrito, assim como o oral, está em estreita interdependência com o 

contexto em que é produzido, mesmo que a interação entre enunciador e 

leitor(es) na maioria das vezes não ocorra de forma direta e imediata. Na 

verdade, com exceção especialmente de alguns gêneros que circulam na 

internet, a maioria dos textos escritos alcança outros no tempo e no espaço. 

Por isso, um texto escrito é geralmente construído processualmente, 

havendo, comumente, chance de revisão, reorganização de ideais e refacção 

para adequação das informações dadas e da linguagem utilizada (BARROS; 

RIOS, 2014, p. 205). 

 

Desse modo, compreendemos que escrever significa comunicar-se, interagir. Nesse 

processo, é necessário considerar o que se diz, a quem se diz, de que forma se diz e qual o 

objetivo que se pretende na prática interlocutiva. E assim, de Acordo com os PCN de Língua 

Portuguesa, 
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[...] ensinar a escrever textos, torna-se uma tarefa muito difícil fora do 

convívio com textos verdadeiros, com leitores e escritores verdadeiros e com 

situações de comunicação que os tornem necessários. Fora da escola 

escrevem-se textos dirigidos ainterlocutores de fato. Todo texto pertence a 

um determinado gênero, com uma forma própria, que se pode 

aprender(BRASIL,1997, p.28). 

  

Os estudos realizados por Bakhtin sobre os gêneros ancoram a posição defendida 

pelos PCN. Esse autor reforça a importância de se trabalhar com gêneros quando diz: 

 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 

empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 

individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo mais 

flexível e sutil a situação singular da comunicação; em suma, realizamos de 

modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso. (BAKHTIN,2003, 

p.285). 

  

Para Marcuschi (2008), o ensino da língua tem como objeto, o texto, todavia há 

problemática ao utilizar essa metodologia do trabalho no contexto da sala de aula, mesmo 

com a ampla variedade de exploração de análise textual. E nos afirma que uma das 

dificuldades das atividades de ensino 

 

[...] é o tratamento inadequado, para não dizer desastroso, que o texto vem 

recebendo, não obstante as muitas alternativas e experimentações que estão 

sendo hoje tentadas. Com efeito, introduziu-se o texto como motivação para 

o ensino sem mudar as formas de acesso, as categorias de trabalho e as 

propostas analíticas (MARCUSCHI, 2008, p. 52). 

 

Diante desse contexto, o autor apresenta-nos propostas pedagógicas no trato com o 

texto. Para ele a escola precisa ir além, vencendo as fronteiras do ensino da escrita 

envolvendo-se na oralidade e em questões relacionadas “[...] a processos argumentativos e 

raciocínio crítico” (MARCUSCHI, 2008, p. 55). 

A partir da perspectiva textual interativa, Marcuschi (2008) apresenta-nos dentro da 

concepção de texto e discurso que o texto é visto como o plano de formas linguísticas e de sua 

organização; o discurso refere-se ao plano de funcionamento enunciativo e efeitos de sentido 

em sua circulação sócio-interativa e discursiva, ou seja, é uma prática. 

As discussões realizadas propiciam a reflexão acerca do gênero, de um modo geral, 

como uma prática social por meio da qual um texto pode ser veiculado. Assim sendo, a seguir 

abordamos a questão que se constitui o foco central de nosso trabalho, a saber, o tópico 

discursivo. Salientamos, nesse sentido, que se trata do aspecto trabalhado na sequência 
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didática que orientou os dados da pesquisa, haja vista que a intervenção pedagógica tenha 

como finalidade a melhoria da competência escritora dos alunos do ensino fundamental. 

 

2.4 O TÓPICO DISCURSIVO 

 

Discutimos neste capítulo os conhecimentos teóricos acerca da categoria tópico 

discursivo, na tentativa de entender qual a sua função na organização interativa dos textos 

trabalhados nas aulas de Língua Portuguesa. 

 

2.4.1 Noções sobre o tópico 

 

As várias pesquisas teóricas da Linguística têm focado suas análises em um 

direcionamento, apresentando a língua como instrumento essencial na vida social do ser 

humano falante. Dessa forma, a interação verbal torna-se elemento primordial para tais 

pesquisas. Compreendemos que ao trabalhar a organização tópica podemos favorecer ao 

aluno a capacidade de desenvolver suas ideias na prática tanto da oralidade quanto dos textos 

que lê e saber utilizá-los e estruturá-los adequadamente com clareza nos textos que escreve. 

Sabemos que para se identificar acerca do que se está falando ou escrevendo, 

depende de um processo interativo, ou seja, colaborativo entre os envolvidos no ato da 

comunicação. 

Ao refletir sobre essa questão, Marcuschi (2008, p.134) ressalta que: 

 

 Assim, em qualquer interação verbal espontânea entre indivíduos em 

qualquer situação da vida diária, apesar de alguém sempre propor um tópico, 

esse alguém nunca terá a certeza de conduzir o tópico até o final por conta 

própria, pois sempre haverá que contar com a participação do outro. Quando 

se analisa o tópico discursivo, não se trata de uma simples análise de 

conteúdo, mas dos procedimentos para encadear os conteúdos.  

 

Para ele, essa construção se dá de forma interativa, ou seja, o que um interactante diz 

vai influenciar a fala do outro. Dessa forma, é relevante compreendermos que o tópico se 

constrói na interação focalizada para a realização do intercâmbio verbal, todavia, não se deve 

esquecer a sua importância discursiva na constituição do texto falado e/ou escrito. Além disso, 

é preciso atentar que o tópico é uma noção teórica que colabora para o entendimento dos 

fenômenos textuais discursivos, podendo ser identificado e entendido de acordo com os 

contextos teóricos nos quais é utilizado. O tópico é visto dessa forma interacional, por 
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englobar conhecimentos e interesses partilhados entre os envolvidos na situação de 

comunicação. Dessa forma, para que a produção possa trazer sentido em sua construção, deve 

levar em consideração o cotexto e o contexto. 

O tópico é, assim, um elemento definidor na construção do texto falado e serve como 

elemento essencial na condução da articulação textual-interativa, presente na escrita.  Assim 

sendo, no texto, os fatores interacionais inscrevem-se na superfície textual.  Conforme aponta 

Jubran (2006, p. 90), o tópico decorre de um “processo de interação centrado no 

estabelecimento do intercâmbio verbal, como também o movimento dinâmico da estrutura 

conversacional”. 

De um modo geral, o tópico é discutido, em muitas pesquisas no sentido de “aquilo 

acerca de que se está falando”, conforme ressaltam Brown e Yule (1983p. 73), apud Fávero; 

Andrade e Aquino (2012, p.39). Dessa forma, percebemos que o tópico é o objeto 

considerado e manifestado, a princípio, como o assunto sobre o qual o texto/discurso se porta. 

No entanto, o tópico é muito mais do que “o assunto”, basta olharmos os aspectos que o 

definem e orientam os falantes, ouvintes, escritores, leitores. 

Neste trabalho, a proposta de identificar a configuração do tópico discursivo facilita 

o entendimento da estrutura do texto e a compreensão deste como um todo, atingindo a 

construção do seu sentido. 

Os textos, por serem a matéria-prima de todo trabalho com a língua, são o ponto de 

partida para o desenvolvimento de atividades escolares porque são neles que os alunos 

descobrirão os modelos de construção textual e o ponto de chegada, porque a partir da leitura 

e reflexão de textos produzidos pelos outros, os alunos serão capazes de produzir seus 

próprios textos. 

Dessa forma, diante das produções com o gênero fábula uma das nossas maiores 

preocupações foi trabalhar a manutenção do campo semântico na sua elaboração, o que 

propiciou, também, identificar se o texto do aluno apresentava interligação entre as suas 

partes, atentando-se para a estrutura composicional do gênero. Visualizamos assim, a 

importância do léxico e sua contribuição no desempenho da construção e organização do 

texto, como observa Antunes (2009, p.143). 

 

No entanto, para que uma sequência de unidades linguísticas resulte 

comunicativamente funcional, é necessário que tais unidades se submetam a 

padrões sintático-semânticos de combinação e, ainda a estratégias textuais de 

encadeamento, organização e hierarquização. 
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A produção de textos escritos deve estar fortemente vinculada ao trabalho da leitura, 

com observância aos mesmos princípios dos tópicos definidos. Em qualquer atividade de 

produção de texto, a linguagem está a serviço da necessidade de comunicar pensamentos 

próprios e alheios, daí se desenvolve a concentração, a observação e a abstração. Tais 

atividades quando bem conduzidas são capazes de oferecer condições aos alunos para que eles 

vejam a palavra como uma aliada e não como uma barreira. 

Nesse trabalho sobre tópicos discursivos, tentamos mudar a visão que têm alguns 

alunos quando afirmam “não saberem escrever”, que sentem dificuldades na construção do 

texto, em manter a sua sequência lógica. Buscamos investir na mudança de postura dos 

alunos, ajudando-os a definirem os tópicos discursivos necessários para enriquecer a 

construção e compreensão do texto. 

Sabendo-se que a fábula constitui-se como uma narrativa, lembramos que o diálogo 

deve estar presente e é um recurso que também contribui para a construção do sentido do 

texto. Com relação ao título do texto, mostramos a importância na construção do sentido 

quando ele é retomado nos parágrafos seguintes a fim de manter uma relação de pertinência e 

articulação das ideias apresentadas. Como aponta Cavalcante (2012, p. 83)“os textos 

apresentam o tópico principal e os subtópicos, que são unidades menores. Portanto, um texto 

se estrutura em tópico e subtópicos de forma hierárquica”. 

Dessa maneira, entendemos que é necessário que o leitor/escritor compreenda que a 

estrutura do texto se compõe de um tópico central através da propriedade da centração e que 

permite se desdobrar interativamente formando assim a unidade do processo enunciativo do 

texto. 

O tópico discursivo em nível de abrangência alterna-se tanto na abordagem sintático-

discursiva quanto no tratamento semântico discursivo. Propomos no presente estudo 

privilegiar a organização hierárquica na fábula, o que significa priorizar de que forma os 

tópicos mantêm a ligação com aquele que é mais abrangente, promovendo assim a coerência 

na construção dos textos escritos. 

Nessa investigação, enfocamos a topicidade enquanto propriedade geral de 

organização do discurso e sua manifestação no discurso narrativo.  

 

2.4.2 Propriedades do tópico 

 

Quando os produtores de texto escrevem embasados pelas propriedades da centração 

e organicidade tópica significa que tal conhecimento lhes confere coerência e coesão, visto 
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que a centração produz a manutenção das cadeias referenciais enquanto a organicidade se 

encarrega da progressão textual. 

Para Jubran, ( 2006, p.92 ) a  primeira propriedade, centração,  envolve: 

 

a) Concernência: relação de interdependência semântica entre os enunciados, 

pelo qual se dá a integração desses enunciados em um conjunto específico de 

referentes;  

b) Relevância: proeminência desse conjunto, decorrente da posição focal 

assumida pelos seus elementos;  

c) Pontualização: localização desse conjunto, tido como focal, em 

determinado momento do texto falado. 

 

Com relação à propriedade da Organicidade, sua manifestação decorre das relações 

de interdependência tópica que se estabelecem nos planos hierárquico e linear. 

Ao tratar do plano hierárquico Jubran (2006, p. 95) ressalta: 

 

As relações de interdependência entre tópicos, de acordo com o âmbito 

maior ou menor com que o assunto em pauta é desenvolvido, configuram 

níveis de hierarquização na estrutura tópica, vista no seu recorte vertical.Há 

como que camadas de organização, indo desde um tópico amplo, passando 

por tópicos mínimos, definíveis pelo maior grau de particularização do 

assunto em relevância.  

 

Partindo das relações de interdependência entre níveis hierárquicos, há a 

possibilidade da visualização dos Quadros Tópicos (Qts), caracterizados pela centração e um 

tópico mais abrangente - Supertópico (ST), e pela divisão interna do Supertópico em tópicos 

co – constituintes, os Subtópicos (SbT). É possível ocorrer subdivisões no interior de cada 

subtópico, que se constituirá como um Supertópico em relação aos seus tópicos constituintes, 

dessa maneira, formando com eles, um Quadro Tópico de nível inferior na hierarquia tópica. 

Conforme afirma Cavalcante(2012, p.89) “Percebemos que as relações entre tópicos 

discursivos, tanto no plano vertical quanto no horizontal, mostram que topicalidade é um 

princípio organizador do texto”. No que se refere ao plano linear, existem os fenômenos da 

continuidade e a descontinuidade. Para Jubran (2006, p. 97) a continuidade tópica é definida 

como “uma relação de adjacência entre segmentos tópicos, que ocorre na circunstância 

específica de esgotamento do tópico anterior e mudança para um novo tópico”. Já a 

descontinuidade tópica é vista, por sua vez, como sendo uma perturbação da sequência linear, 

podendo ocorrer quando há suspensão definitiva do tópico, intercalação no interior de outros 

tópicos e a expansão posterior de um tópico anunciado anteriormente. 
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2.4.3 Coerência tópica 

 

Entendemos ser pertinente descrever os princípios do tópico discursivo, uma vez que 

utilizamos essa categoria de análise em nossa pesquisa, visando através dela, que os alunos 

produzissem textos coerentes devido a sua estreita relação com a progressão tópica. Nessa 

direção, Koch (2004, p. 99) assegura a relação direta entre progressão tópica e coerência: 

 

Para que um texto possa ser considerado coerente, contudo, é preciso que 

apresente continuidade tópica, ou seja, que a progressão tópica – no nível 

sequencial ou hierárquico – se realize de forma que não ocorram rupturas 

definitivas ou interrupções excessivamente longas do tópico em andamento 

[...] para que a construção do sentido e, portanto, da coerência, não venha a 

ser prejudicada. Isto é, a topicalidade constitui um princípio organizador do 

discurso.  

 

Em se tratando da progressão textual, a autora denomina: progressão referencial, 

temática e tópica. A referencial trata-se da continuidade dos referentes no discurso, através 

das suas cadeias referenciais onde os referentes aparecem ativados durante o processamento 

textual. A progressão temática, desperta para o surgimento de informações novas, que se 

relaciona à utilização de informação dada (articulação tema-rema). Enquanto a progressão 

tópica que é aplicada a esse trabalho, refere-se à organização dos segmentos tópicos, com 

direção de continuidade ou descontinuidade tópica, ocasionando os sentidos da construção do 

texto. Enfim, a progressão tópica que se dá pelos processos de referenciação e tematização, 

garantem a progressão tópica. Nessa perspectiva, a autora citada, assevera: 

 

Pode-se afirmar que, entre os procedimentos aqui discutidos, há uma relação 

de inclusão: a progressão textual é garantida, em parte, pela 

progressão/continuidade tópica; esta engloba a progressão/continuidade 

temática que, por sua vez, repousa fortemente na progressão/continuidade 

referencial (KOCH, 2015, p. 162). 

 

Sabemos que a coerência é a condição interpretativa de construir sentidos nos textos, 

assim, consideramos que, para a existência da mesma é necessário que a ideia central seja 

mantida ao longo do texto inteiro, formando assim uma sequência. É a partir da coerência que 

se estabelece a compreensão e interpretação de sentidos do texto. 

A partir de determinado gênero textual, literário o leitor terá a noção geral do tópico 

do texto, pois a coerência é observada na hierarquia entre os tópicos de sua organização, tais 
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como: o tópico principal, os secundários, que argumentos reforçam a tese, quais confirmam, 

qual é a conclusão. 

Quando se trata dos textos predominantemente narrativos, como é o caso de nosso 

trabalho com o gênero fábula, nos detivemos ao texto escrito observando se os mesmos 

estabeleciam-se de forma articulada promovendo sentido ao texto. 

Para Cavalcante (2012) a coerência não está relacionada somente à unidade 

semântica do texto, mas também às inferências que deverão ser feitas no sentido de contribuir 

para o seu sentido, a isso se denomina de “princípio de interpretabilidade”. Por sua vez Koch 

(2008) confirma essa assertiva, quando diz que é importante recorrer às inferências, como 

estratégias de sentido, visto que elas englobam o conhecimento linguístico, o enciclopédico e 

o interacional. 

Segundo Koch (2008, 2009), existem outros tipos de coerência que contribuem para 

o sentido global do texto, dentre eles, a) coerência sintática que está ligada ao emprego e à 

colocação das palavras para a organização das frases; por exemplo, no emprego de pronomes, 

conectores etc.; b) a coerência semântica, que se preocupa com o sentido/significado que as 

palavras utilizadas no texto desempenham em cada contexto, c) a coerência pragmática, que 

trata da adequação da fala para o que se pretende dizer, d) a coerência temática que visa a 

relação entre o tema e o tema e o texto, e) a coerência estilística, que confere adequado uso da 

linguagem em relação ao contexto, formal ou informal, f) a coerência genérica que se aplica 

aos requisitos do gênero textual que estabelece relação com o conteúdo do enunciado. 

Diante dessas teorias estudadas, faz-se necessário que o professor fundamente suas 

aulas de modo a conduzir os alunos, tendo como objetivo principal que eles produzam textos 

cuja eficiência comunicativa se realize a fim de obtermos textos coerentes para os nossos 

interlocutores. É importante, também, que, ao observarmos os textos dos alunos, avaliemos os 

mesmos sob aspectos apontados por Cavalcante (2012, p. 30) “sob o ponto de vista 

pragmático, que tem a ver com a atuação comunicativa; sob o ponto de vista semântico-

conceitual, que diz respeito à sua coerência; e sob o aspecto formal, que concerne à sua 

coesão”. Entendemos que tais aspectos devem ser considerados, visto serem responsáveis pela 

construção da coerência que traz sentidos ao texto pela junção dos conhecimentos 

“linguísticos, cognitivos, socioculturais e interacionais”, como chamam a atenção Koch e 

Elias (2006). 

Em se tratando de textos coerentes ou não coerentes, Cavalcante (2012, p. 32) 

questiona: “Se todos esses fatores interferem na construção de sentido (s) do texto, é correto 

afirmar que há textos incoerentes?”.  Essa autora menciona que alguns linguistas apontam que 
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há textos sem sentido, incoerentes. Para ela, Beaugrande e Dressler (1981), assim como 

Marcuschi (1983), entre outros linguistas como Charolles ([1978]1988), afirmam haver textos 

incoerentes, quando acontecer “inadequação à situação comunicativa”.  Em caso contrário, o 

texto será considerado coerente, apenas em algumas partes apresentando ruptura na sua 

coerência.  Assim sendo, compreendemos que há textos em que há dificuldade nos sentido de 

se estabelecer as devidas conexões, haja vista inadequações de ordem interacional, 

comunicativa, genérica, entre outras. 

Para Cavalcante (2012, p. 34-37) uma boa ferramenta para avaliar as quebras 

localizadas de coerência são as metarregras formuladas por Charolles (1988) e disseminadas 

no Brasil por Costa Val (1999). São elas que regulam a organização do texto e foram 

apontadas para que os professores possam localizar ou não, possíveis rupturas de coerência 

nos textos dos alunos, as quais elencamos a seguir: 

 

. Continuidade  

A continuidade é um dos principais requisitos de coerência. Ela se garante 

pela retomada de elementos e ideias no decorrer do texto.[...] 

. Progressão  

[...] A progressão é obtida a partir da adesão de novos conceitos e 

informações aos elementos responsáveis pela continuidade. [...] 

. Não contradição  

Externamente, o texto não pode contradizer o mundo a que se refere, seja 

este o mundo real ou fictício. [...] 

. Articulação  

[...] para que um texto seja articulado, é preciso, que suas ideias tenham a ver 

umas com as outras.[...] 

 

Partindo dessas referências e com a mediação do professor, asseguramos ao aluno 

que o seu texto tenha unidade de sentido. Entendemos que a ausência de uma dessas 

metarregras pode comprometer o entendimento do texto constituindo um problema de 

coerência local. 

Cavalcante(2012, p.37), baseada nas metarregras descritas anteriormente, apresenta 

parâmetros úteis ao professor para a avaliação de aspectos da coerência textual: 

 

.  O texto apresenta continuidade? As ideias e conceitos estão presentes ao 

longo de todo o texto? 

. O texto apresenta progressão? Em algum momento, há repetição de uma 

ideia ou fato, sem acrescentar nada de novo? 

. O texto consegue ser não contraditório? Em algum momento se nega o que 

foi afirmado anteriormente ao vice versa? Desconsiderou-se algum fato 

anterior de modo a contrariar o que está sendo dito agora? De alguma 

maneira, foi violado o mundo textual que se pretendeu representar? 
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. O texto está articulado? Suas partes estão localizadas corretamente? Há 

algo em excesso? Há algo que falta para que o leitor compreenda bem a 

ligação de uma ideia com outra? 

 

A autora ainda reforça que 

 

Não estamos defendendo com isso, que somente os quatro critérios descritos 

são responsáveis sozinhos pela coerência textual, pois os sentidos e as 

referências são construídos na interação locutor – (co(n) texto – 

interlocutor). Mas, sem dúvida, são parâmetros úteis para a avaliação da 

coerência textual (CAVALCANTE, 2012, p. 37). 

 

Nesse aspecto, entendemos a partir do ponto de vista da autora que é imprescindível 

o contato dos alunos com a diversidade textual, pois essa prática se torna relevante, visto que 

amplia o desenvolvimento da competência dos mesmos, contribuindo para as habilidades de 

leitura e escrita. 

Na concepção de Fávero, Andrade e Aquino (2012, p.36) “a coerência pode ser 

definida como um princípio de interpretabilidade do texto, envolvendo fatores de ordem 

cognitiva, linguística e interacional”. São os conhecimentos acerca da interatividade, termo 

que designa a construção das cadeias textuais, que agem por meio da linguagem, 

possibilitando ao leitor participar da construção de sentidos do texto juntamente com o autor. 

Ressaltamos, também, que a coerência é um dos fatores da textualidade, e não se encontra na 

superfície textual, mas sim no processo cognitivo que une todo o contexto interpretativo de 

sua produção. 

Para que pudéssemos proporcionar ao aluno uma possibilidade de melhoria da 

escrita, a partir dos tópicos discursivos, aplicamos a sequência didática, com a finalidade de 

ajuda-lo a superar algumas necessidades na produção do gênero fábula em sala de aula. Assim 

sendo, dedicamos a atenção dessa questão no capitulo metodológico a seguir. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo abordamos os aspectos metodológicos que nortearam nossos estudos 

através dos métodos da pesquisa qualitativa, visto que nos preocupamos em trabalhar um 

determinado aspecto da realidade de sala de aula, centrando-se na compreensão das 

dificuldades e explicação das dinâmicas de aprendizagem.  

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, pela preocupação de explicitar com 

exatidão as relações de ensino e aprendizagem dentro de um contexto da realidade e 

intervencionista pelo seu intuito colaborativo de construir com praticidade novas habilidades 

que possam gerar conhecimento e ajudar a melhorar as dificuldades observadas no contexto 

da sala de aula. Tomando por base o modelo de sequência didática adotado por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), adaptamos e adequamos ao desenvolvimento deste trabalho de 

intervenção que envolveu o período de abril a junho de 2016, durante o qual buscamos 

empregar modos de observação e um contato direto e participativo nas atividades. Adiante, 

traçamos o percurso da proposta, situando o ambiente e os participantes nela envolvidos. 

Segundo Vygotski (2005), quando uma atividade de ordem metodológica seguir os 

preceitos da teoria e do método, à teoria vão corresponder os aspectos ligados aos conceitos; e 

ao método, se ligarão as escolhas e procedimentos que correspondem à observação empírica. 

A partir desse pensamento, partimos para uma intervenção por meio da sequência 

didática que serviu como ação norteadora das atividades pedagógicas em torno do gênero 

fábula (já que esse faz parte dos gêneros elencados para estudo no 6º ano do Ensino 

Fundamental). Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa participativa, mediante a qual 

analisamos a nossa prática, tomando como objeto de investigação um corpus formado por  

fábulas escritas pelos alunos, objetivando analisar o desenvolvimento da competência textual 

escrita às luzes das teorias sobre gênero, tópico discursivo a partir de sequência didática 

aplicada ao longo das aulas de Língua Portuguesa. 

Nessa perspectiva, procuramos desenvolver competências básicas que contribuíram 

para o uso adequado da língua materna na modalidade escrita, envolvendo a organização 

hierárquica como segmento organizado e colaborativo para o entendimento do texto. 

Ao planejarmos nosso trabalho na escola, levamos em consideração a dificuldade de 

conduzir nossos alunos a fazerem da leitura e consequentemente da escrita de textos um ato 

de prazer. Devido os alunos da turma encontrarem-se  numa fase da vida entre a infância e a 

adolescência, precisávamos eleger um gênero que trouxesse um bom humor na sua 

interpretação, por isso a escolha do gênero pareceu-nos o mais apropriado. A mensagem 
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implícita nas entrelinhas da fábula, nunca é antiquada, mas atual e apropriada para qualquer 

tempo, qualquer cultura, qualquer classe de pessoas de todas as idades. 

 

3.1 PESQUISA-AÇÃO 

 

Tendo em vista as implicações vivenciadas no contexto escolar de uma turma do 

ensino fundamental, o nosso objeto de pesquisa diz respeito à produção textual escrita, uma 

vez que observamos dificuldades dos estudantes na escrita de textos, pois não dominam, 

muitas vezes, a forma de desenvolver os tópicos discursivos. Assim sendo, o desenvolvimento 

de uma pesquisa-ação nos encaminha a intervir de forma prática, apontando caminhos para 

proposição de ações e a buscar estratégias que visem a minimizar o problema já citado. 

Nesse aspecto, a pesquisa-ação é uma forma norteadora de uma ação planejada de 

caráter social, educacional, didática e metodológica que auxilia os pesquisadores, oferecendo-

lhes condições de repensar sua prática e intervir na situação problema de forma crítica e 

reflexiva (THIOLLENT, 2011). 

De conformidade com o autor, neste tipo de estudo, 

 

[...] os pesquisadores desempenham um papel ativo no equacionamento dos 

problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações 

desencadeadas em função dos problemas. Sem dúvida, a pesquisa ação exige 

uma estrutura de relação entre pesquisadores e pessoas da situação 

investigada que seja o tipo participativo. Os problemas de aceitação dos 

pesquisadores no meio pesquisado têm que ser resolvidos no curso da 

pesquisa (THIOLLENT, p. 21, 2011). 

 

Nessa direção, a pesquisa-ação exige que o pesquisador interaja com os participantes 

de forma direta através da teoria e da prática, levando-os a encontrar, juntos, resoluções para 

os problemas diagnosticados no curso da pesquisa.  

 

3.2 AMBIENTE E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal, situada no município de 

Parnamirim/RN, disponibilizando Educação Básica no nível fundamental I e II (1º ao 9º ano), 

nos turnos matutino e vespertino, atendendo aproximadamente uma clientela de 600 alunos. 

A escola possui uma biblioteca, uma sala de informática, uma sala de vídeo e é 

composta de 10 salas de aulas. Todos os professores são concursados e qualificados para a 
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disciplina que lecionam; temos também uma diretora e vice, uma coordenadora pedagógica e 

duas disciplinares. 

Como participantes dessa pesquisa contamos com professora de sala de aula de 

Língua Portuguesa, mestranda e responsável direta no desenvolvimento das atividades com a 

turma escolhida para a realização da intervenção que foi o 6º “B”, composta, atualmente, por 

26 alunos, sendo 12 do sexo masculino e 14do sexo feminino, com faixa etária entre 11 a 

14anos. A referida turma possui 2 alunos repetentes; no geral alguns alunos demonstram  

dificuldades nas habilidades de leitura e produção textual. 

 

3.3 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Nessa seção abordamos as sequências didáticas. As reflexões geradas a partir dessa 

abordagem, na visão educacional, direcionam a realização de estratégias pedagógicas 

relevantes que contribuem para o processo de aprendizagem dos alunos, tendo em vista o seu 

caráter interativo através das atividades sistematicamente elaboradas, o que facilitam a 

compreensão dos conteúdos. 

 

3.3. 1 O que é sequência didática 

 

A Sequência Didática é um procedimento facilitador do processo ensino e 

aprendizagem, forma um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um 

determinado conteúdo etapa por etapa. Tais conteúdos são elaborados de acordo com os 

objetivos que o professor almeja alcançar junto aos alunos colaborando, dessa forma, para 

uma significativa aprendizagem. 

A finalidade do trabalho com SD significa acreditar que haja avanço na apropriação 

do ensino e que as concepções dos alunos possam ser conhecidas, permitindo interações dos 

docentes sempre que necessário, conduzindo os aprendizes a uma reflexão e à apropriação 

acerca do ensino proposto. 

Em se tratando da Língua Portuguesa, a SD facilita ao aluno o domínio de um gênero 

de texto de forma gradual. Nesse sentido, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97) afirmam 

que 

Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas 

de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito. [...] 

Uma sequência tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar 
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melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim escrever ou falar de uma 

maneira mais adequada numa dada situação de comunicação.  
 

Sabemos que a sala de aula é o lugar da interação realizada entre professor e aluno, é 

lá que se promove através da leitura e da escrita de texto o acesso ao conhecimento, gerando 

consequentemente um modo de relacionar o que se faz na escola com o que acontece fora 

dela. Nesse aspecto, 

 

As Sequências Didáticas são instrumentos que podem guiar professores, 

propiciando intervenções sociais, ações recíprocas dos membros dos grupos 

e intervenções formalizadas nas instituições escolares, tão necessárias para a 

organização da aprendizagem em geral e para o progresso de apropriação de 

gêneros em particular [...]. A criação de uma sequência de atividades deve 

permitir a transformação gradual das capacidades iniciais dos alunos para 

que estes dominem um gênero e que devem ser consideradas questões como 

as complexidades de tarefas, em função dos elementos que excedem as 

capacidades iniciais dos alunos (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 

2004, p. 52). 
 

Para esses autores, a sequência didática tem“a finalidade de ajudar o aluno a dominar 

melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais 

adequada numa dada situação de comunicação” (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 

82). Eles ressaltam, ainda, a importância de analisarmos e classificarmos os textos, buscando 

identificar o gênero para a construção de um modelo didático que aponte elementos de 

possíveis aprendizagens dentro de uma determinada situação de comunicação. A finalidade 

maior do trabalho com SD é, pois, proporcionar aos aprendizes formas de realizar as tarefas 

solicitadas e cumprir as etapas da produção de um gênero. 

Nesse intuito, é importante conhecer as habilidades e as dificuldades dos alunos com 

relação ao gênero escolhido, avaliando as experiências de ensino-aprendizagem. Devemos 

propiciar a eles um gênero interessante que lhes permita a progressão no desenvolvimento de 

suas capacidades, despertando-lhes a motivação e levando-os a refletirem sobre a densidade 

social do gênero. 

O procedimento da SD foi elaborado, dentro da proposta do Interacionismo 

Sociodiscursivo, abordado por Dolz, Noverraz e Schnewly (2004), servindo de instrumento de 

intervenção didática nas aulas, cujo propósito é a escrita, levando em consideração as 

atividades de linguagem: oralidade, leitura e compreensão para atingir a produção escrita. 
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É importante ressaltar que o recurso da SD, por ser uma sugestão de ação 

pedagógica, torna imprescindível a intervenção do professor, em todo momento, com o 

objetivo de um melhor desempenho no processo de ensino/aprendizagem. 

A partir da estrutura-base seguinte, apresentamos o esquema da sequência didática 

(Grafico 1 ), apresentada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83): 

 

GRÁFICO 1 – ESQUEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

 

 

  

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83). 

 

A sequência se estrutura por meio de um esquema que se inicia com a apresentação 

da apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final. É na apresentação da 

situação que o professor deve expor para os alunos todas as informações relacionadas às 

atividades que os alunos irão realizar. Nessa apresentação, é necessário que o professor deixe 

clara a organização geral do gênero que será trabalhado, o suporte de circulação do gênero e a 

finalidade. É preciso que compreendam a situação de comunicação e qual é o problema que 

devem superar ao produzir um texto oral ou escrito. 

Explicitada a apresentação da situação, o professor deve solicitar uma primeira 

versão (a produção inicial) do texto, considerando a proposta de interação a fim de observar o 

que os alunos não entenderam quais as dificuldades apresentadas e o que eles já dominam 

sobre o gênero solicitado. No que se refere à produção inicial, Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004, p. 86) nos dizem que: 

 

A produção inicial tem um papel central como reguladora da sequência 

didática, tanto para os alunos quanto para o professor. Para os alunos, a 

realização de um texto oral ou escrito concretiza os elementos dados na 

apresentação da situação e esclarece, portanto, quanto ao gênero abordado na 

sequência didática. Ao mesmo tempo, isso lhes permite descobrir o que já 

sabem fazer e conscientizar-se dos problemas que eles mesmos, ou outros 

alunos, encontram.  
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De acordo com esses autores, o professor, de posse da primeira produção, terá como 

organizar os módulos da sequência didática, com atividades sistematizadas de acordo com as 

necessidades apresentadas pelos alunos na produção inicial. 

No desenvolvimento de cada módulo as atividades serão aplicadas de forma que os 

conteúdos sejam abordados através de atividades específicas, direcionadas aos problemas 

apresentados. 

No tocante a essas atividades diversificadas, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 

89) nos direcionam que: 

 

Além da alternância, bem conhecida, de um trabalho com toda a turma, em 

grupos ou individual, o princípio essencial de elaboração de um módulo que 

trate de um problema de produção textual é o de variar os modos de trabalho. 

Para fazê-lo, existe um arsenal bastante diversificado de atividades e de 

exercícios que relacionam intimamente leitura e escrita, oral e escrita, e que 

enriquecem consideravelmente o trabalho em sala de aula. 

 

Na SD, os procedimentos têm um caráter modular que levam em consideração tanto 

a oralidade como a escrita. A ideia principal é que sejam criadas situações reais com 

contextos que favoreçam concreta produção textual, visando ao processo de relação entre 

produtores e receptores. Com o trabalho através da SD, a escola oportuniza aos alunos um 

meio eficiente de participar de todas as tarefas e etapas para a produção de um determinado 

gênero textual. 

Assim sendo, as atividades são desenvolvidas de forma que os conteúdos sejam 

abordados separadamente no decorrer dos módulos, tendo como objetivo enriquecer e 

desenvolver a criatividade dos alunos, preparando-os para uma produção final que será 

solicitada na última etapa do processo cujo objetivo é levá-los a colocarem em prática, de 

modo geral, todos os conhecimentos apreendidos dentro dos objetivos apontados no início da 

sequência didática. 

Posteriormente à produção e revisão da atividade final, será apresentado o texto 

pronto para circulação. Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 90): 

 

A sequência é finalizada com uma produção final que dá ao aluno a 

possibilidade de por em prática as noções e os instrumentos elaborados 

separadamente nos módulos. Essa produção permite também, ao professor, 

realizar uma avaliação somativa. 

 

Vale salientar que, embora a SD apresente um grande e variado número de 

exercícios, é possível que não contemple todos os problemas que surgirão no decorrer do 
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trabalho com a turma. Assim sendo, torna-se necessário que o professor crie outras atividades 

ou modifique as previstas na sequência, aprimorando o seu trabalho no desenvolvimento das 

atividades com os alunos. 

As atividades desenvolvidas a partir da sequência proposta nesta dissertação, 

certamente não esgotam todas as possibilidades e estratégias para se trabalhar com o gênero 

sugerido, mas indicam caminhos para um fazer pedagógico mais efetivo com os gêneros 

discursivos/textuais, auxiliando o professor no trabalho com a produção textual. 

A fim de cumprirmos com os objetivos deste trabalho o capítulo seguinte apresenta a 

metodologia aplicada na pesquisa, o ambiente, os sujeitos participantes, bem como a 

descrição de toda a sequência didática. 

 

3.3.2 Descrição da sequência didática aplicada 

 

Tendo como referência os problemas diagnosticados, ao iniciarmos a sequência 

didática trouxemos alguns questionamentos os quais encaminharam o seu desenvolvimento: 

• Que conhecimentos são necessários para produção escrita de um gênero 

discursivo? 

• Como desenvolver atividades de produção escrita bem sucedidas em sala de aula? 

Nessas questões, estava implícita a preocupação com o tópico discursivo, haja vista o 

tópico ter relevância como estudo de um determinado gênero. Dessa forma, desenvolvemos 

uma sequência didática de trabalho fundamentada teoricamente na perspectiva de Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), na qual realizamos atividades por meio de módulos 

contempladas em etapas, visando ao desenvolvimento da habilidade de escrita. Respeitamos 

as dificuldades dos alunos de acolher e internalizar os saberes que lhes foram mediados e 

procuramos responder às questões levantadas por meio dos resultados encontrados. 

A nossa intervenção tencionou, de uma forma mais ampla, aplicar conhecimentos 

que levassem os alunos a entender que a construção do texto requer a atenção em manter a sua 

unidade através das interligações de suas partes, trazendo continuidade e progressão de forma 

a torná-lo claro a partir dos segmentos dos tópicos, a fim de garantir a hierarquia e a 

compreensão adequada da produção textual. Procuramos, a partir da sequência a seguir, levar 

o aluno a compreender o processo de produção de um texto. 
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3.3.2.1 Apresentação da situação 

 

Ao iniciarmos essa apresentação, descrevemos para os alunos a proposta de trabalho 

que seria desenvolvida. Explicamos que iríamos trabalhar, por um período de três meses o 

gênero fábula e que o nosso objetivo era que eles ao final desse período, conseguissem 

escrever uma fábula de acordo com as características que ela exige e que pudesse ser 

entendida pelos leitores. Em seguida, fizemos um levantamento acerca dos conhecimentos 

que os alunos já possuíam sobre fábula, visto que, no ano anterior, esses alunos tiveram 

contato com o referido gênero. 

Nessa aula, trouxemos um questionário constituído com perguntas (quadro 1). 

 

➢ O que você sabe sobre a fábula? 

➢ Como são os personagens da fábula? 

➢ Como é formado o texto fábula? 

➢ Fábula conta história? 

➢ Como termina a fábula? 

 

Recolhemos de quase toda a turma esse questionário respondido e sentimos que a 

maioria já tinha conhecimento sobre o gênero fábula. 

Partindo desse diagnóstico, nos reunimos com a professora responsável pela 

biblioteca da escola a fim de sabermos qual a disponibilidade de livros que tratassem sobre o 

assunto para que os alunos pudessem levar para casa e, depois trabalhar em sala. Na ocasião, 

conversamos com a professora do laboratório de informática com o intuito de saber a sua 

disponibilidade em nos receber. Para que o trabalho fosse realizado nesses espaços (biblioteca 

e laboratório de informática), foi organizado um horário para que toda semana tivéssemos 

uma aula em cada local. 

Solicitamos dos alunos que trouxessem para a sala de aula exemplares de textos do 

gênero em estudo, além disso,  aproveitamos para apresentarmos amostras de três fábulas: A 

Lebre e a Tartaruga (Esopo), A Raposa e as uvas (Esopo), A Cigarra e a Formiga (Esopo). 

Nessa aula, possibilitamos aos alunos um maior contato com a fábula. Alguns deles fizeram a 

leitura em voz alta das fábulas que trouxeram e também das três por nós apresentadas. 
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Na sequência, comparamos as histórias e discutimos a respeito do comportamento 

dos personagens e as semelhanças com os seres humanos. Até aquele momento o nosso maior 

objetivo era despertar no aluno o gosto pela leitura a fim de que pudessem produzir textos. Ao 

mesmo tempo em que as leituras eram realizadas, procuramos levá-los a reconhecerem aos 

poucos a estrutura e as características da fábula. 

Os autores Barros e Rios (2014, p. 29) ressaltam: “o que se quer, realmente, é que o 

aluno, antes de produzir um texto de determinado gênero, reconheça-o quanto à sua função 

social, ao seu meio de produção e circulação, à sua construção composicional e ao seu estilo”. 

Na aula seguinte, organizamos a sala em círculo e fizemos leituras de diferentes 

fábulas, contando/ recontando, discutindo e interagindo. Os alunos leram/ contaram e 

recontaram as fábulas, interagindo uns com os outros e com as atividades propostas. 

Fizemos apresentação de imagens (gravuras) de animais a fim de que pudessem 

escrever uma situação interessante que envolvesse dois animais. Para essa atividade, 

conseguimos dezenove textos, recolhemos esses textos e fizemos a análise, observando o 

nível da turma, dificuldades e fragilidades relacionadas à organização do gênero fábula. Na 

ocasião, a leitura foi encaminhada a partir de imagens apresentadas e os alunos mostraram-se 

bem interessados em falar sobre as gravuras e ler as fábulas que produziram; muitas escritas 

se apresentaram ainda com deficiências o que nos estimulou a prosseguir com o nosso 

objetivo. 

Buscando aprimorar os conhecimentos sobre a escrita do gênero fábula, conduzimos 

os alunos à pesquisa e leitura em diferentes sites na internet para a compreensão do contexto 

histórico das fábulas, vida e obra de alguns fabulistas. A turma foi dividida em grupos e após 

a pesquisa cada grupo montou uma apresentação em Power point. Essa aula foi considerada 

para eles uma novidade e percebemos o encantamento pela utilização dessa ferramenta. 

Ao fazermos as leituras das fábulas com os alunos, procuramos refletir com eles 

acerca dos conteúdos discutidos nesses textos, discutimos o comportamento das personagens 

e que lições nos trouxe cada uma. A aula foi bastante participativa e observamos que através 

da leitura em voz alta o aluno vai assimilando e consequentemente consegue compartilhar a 

leitura por meio de associações mentais, formulando sentido para o que está ouvindo. Enfim, 

vai apreendendo os sentidos globais do texto e localizando informações explícitas para 

posteriormente atingirmos a produção escrita. 
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3.3.2.2 Produção inicial 

 

Partindo dessas leituras, encaminhamo-nos para a produção inicial, estimulando à 

construção de uma fábula, levando em consideração aquilo que entenderam sobre o gênero 

em estudo. Solicitamos a primeira produção e o produto dessa primeira etapa, ou seja, o texto 

que produziram a partir do gênero definido nos possibilitou: 

 

Avaliar as capacidades já adquiridas e ajustar as atividades e os exercícios 

previstos na sequência às possibilidades e dificuldades reais de uma turma. 

Além disso, ela define o significado de uma sequência para o aluno, isto é, as 

capacidades que devem desenvolver para melhor dominar o gênero de texto 

em questão (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY 2004, p.84). 

 

Nessa produção os alunos revelaram alguns problemas para a minimização dos quais 

foram planejados módulos, que serão apresentados na seção seguinte: 

 

3.3.2.3 Os módulos 

 

Avançamos a dimensão dos conteúdos, dessa forma, trouxemos para a sala de aula 

algumas atividades a fim de que pudéssemos avaliar os conhecimentos que os alunos já 

haviam adquirido sobre o gênero. Organizamos um questionamento contemplando as 

seguintes indagações (quadro 2). 

 

 

Módulo I – A construção da fábula 

  

Quadro 2 

 

➢ O que é uma fábula? 

➢ O que todas as fábulas têm em comum? 

➢ O que difere as fábulas de outras narrativas? 

➢ Como é composta a fábula? 

➢ O que representa a moral das fábulas? 
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Essas questões foram respondidas em duplas e logo em seguida socializamos as 

respostas através de um debate simples, em interação mais espontânea com os alunos. 

Na etapa seguinte, utilizamos como procedimento didático uma aula expositiva sobre 

as partes que compõem a fábula a partir do texto, “O Galo que logrou a Raposa” (Monteiro 

Lobato). Nessa aula, a finalidade foi trabalhar a importância de saber situar os elementos da 

narrativa sugeridos por Cavalcante (2012, p. 65), tais como: “situação inicial, complicação, 

ações para o clímax, resolução, situação final, avaliação e a moral”. Vale salientar que é 

possível que uma dessas características apareça pressupostamente, pois segundo Fávero, 

Andrade e Aquino (2012, p. 40), “muitas vezes a identificação de um tópico discursivo não se  

dá de modo explícito, já que ele pode apenas ser pressuposto”. 

Ao trabalharmos o texto acima, “O Galo que logrou a Raposa”, mostramos que no 

texto narrativo os fatos se encadeiam dependentes um do outro. A sequência não é de 

característica, mas de fatos que transcorrem no tempo e no espaço em torno dos personagens. 

Explicitada a construção da narrativa, conduzimos os alunos a entender que seguindo 

essa sequência teríamos textos mais organizados, do ponto de vista hierárquico com clareza e 

coerência. Para Marcuschi (2008, p. 134) “quando se analisa o tópico discursivo, não se trata 

de uma simples análise de conteúdo, mas dos procedimentos para encadear os conteúdos”. 

Conforme o gráfico a seguir apresentado. 

 

GRÁFICO 2 – FORMA ESQUEMÁTICA BASEADA NO MODELO DA ORGANIZAÇÃO 

HIERÁRQUICA DE UM TEXTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fávero, Andrade e Aquino (2012, p. 42). 

 

Após os esclarecimentos sobre a progressão escrita da narrativa em estudo, 

solicitamos a seguinte atividade, para podermos orientar sobre as relações entre as partes do 

texto: 

 

 

 

 

 

ST=supertópico 

T= tópico 

SbT=subtópico 
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➢ Procure no dicionário o significado das palavras desconhecidas para você no texto. 

➢ Registre no seu caderno todas as palavras do texto que pertencem ao mesmo campo 

semântico do título do texto. 

 

Essa proposta teve como objetivo propiciar aos alunos a compreensão da importância 

que tem a relação de sentido entre as partes do texto para os sentidos constitutivos da 

narrativa. 

Segundo Antunes (2010, p. 135), 

 

O princípio fundamental é: o percurso convergente de sentido, esperado para 

um texto coerente, leva à ocorrência de palavras semanticamente afins, as 

quais constituem cadeias de sentido (isotopias), que arrastam os sentidos 

para um determinado ponto de unidade. 

 

Nesse trabalho com as estratégias de leitura utilizamos os aspectos do texto que 

podem ajudar a ativar os conhecimentos prévios. Para essa tarefa foi utilizada a fábula “A 

cigarra e a formiga” (Esopo). Inicialmente, apresentamos o título e a ilustração, o que 

possibilitou o levantamento de hipóteses sobre o que seria tratado no texto. Fizemos uma 

atividade escrita com o objetivo de refletir e sistematizar as ideias construídas pelos alunos 

sobre o gênero textual fábula que já fora apresentado. A atividade foi composta pelos 

seguintes questionamentos: 

 

➢ Observe o título, há algo inovador nele? 

➢ A partir do título o que esperamos encontrar no texto? 

➢ O título fornece pistas que indiquem tratar-se mesmo de uma fábula? Quais? 

➢ Você conhecia algum outro texto desse autor? Qual? 

➢ Você considera o texto interessante? Por quê? 

➢ Sobre a ilustração, o que ela sugere? 

 

Ao realizarmos o estudo desses textos em sala de aula, fizemos circular outros 

exemplares de fábulas. Utilizamos as estratégias de leitura oral através de rodas de leitura, 

objetivando a ampliação do repertório dos alunos e os conduzimos à biblioteca com intuito de 

organizar e sistematizar o estudo detalhado da sequência narrativa que constitui a fábula, de 
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sua situação de produção e do suporte que podem circular (jornais, livros, por exemplo). O 

que coaduna com o que recomenda Barros e Rios (2014, p. 29), quando diz que a recorrência 

aos vários modelos de textos para referendar o conhecimento sobre o gênero em estudo pode 

contribuir “com a apropriação do conhecimento dos alunos em relação aos aspectos 

linguístico-discursivos dos gêneros”. 

 

Módulo II – Escritura do texto 

 

Além das considerações citadas, a etapa seguinte foi constituída de atividades que 

trouxeram aos alunos saberes e habilidades necessárias para o domínio da produção do gênero 

textual em questão. Nessa fase, aprofundamos os conceitos e a estrutura composicional da 

fábula de maneira clara e sistemática. 

Propusemos aos alunos que escrevessem um texto individual do gênero fábula. A 

partir dessa produção, fizemos uma explanação oral de algumas fábulas produzidas, as quais 

foram orientadas a apresentarem os elementos que a compõem. Digitalizamos algumas dessas 

fábulas produzidas e através do data show fizemos uma aula interativa em que a participação 

dos alunos foi um momento muito significativo. Solicitamos que fizessem as correções a fim 

de identificarem a ausência dos elementos constitutivos da fábula, até entenderem que sem as 

partes que compõem os segmentos da narrativa não é possível alcançar os sentidos do texto. 

Nessas correções trabalhamos o seguinte:  

 

• As ideias desenvolvidas no texto estão de acordo com o título anunciado? 

• O texto consegue apresentar as fases que compõem a fábula? 

• Houve um encadeamento das ações? 

• O leitor consegue relacionar a moral ao assunto narrado na fábula? 

 

Na sequência, fizemos discussões sobre o referido gênero, tendo como objetivo 

verificar se os alunos compreendiam os textos, não como um simples agrupamento de frases, 

mas como um conjunto harmonioso em que há laços, interligações, ou seja, relações entre 

suas partes. Buscamos as considerações de Cavalcante (2012, p.37), que afirma: “[...] para 

que um texto seja articulado, é preciso que suas ideias tenham a ver umas com as outras; é 

preciso estabelecer tipos específicos de relação entre elas”. 
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Essas discussões também envolveram o trabalho com duas fábulas que compunham o 

livro didático: A assembleia dos ratos (Esopo) e o Pastor e os lobos (Esopo). Nelas, 

exploramos as seguintes questões: 

1- Os títulos das fábulas, geralmente fazem referência aos nomes de seus 

personagens. Você acha que o título “O pastor e os lobos” está adequado ao texto da fábula? 

2- Compare a fábula “O pastor e os lobos” com a fábula “A assembleia dos ratos” e 

registre as semelhanças ou diferenças quanto aos seguintes aspectos de uma fábula: 

a) tipos de personagens; 

b) extensão dos textos; 

c) indicação do tempo e lugar onde os fatos ocorrem; 

d) quem comunica a moral da fábula. 

3- Que característica relacionada ao comportamento humano a fábula “O pastor e os 

lobos” trabalha? 

4- Que ensinamento é possível tirar da moral dessa fábula? 

5- As fábulas tratam de problemas humanos e é por isso que sobrevivem ao tempo. 

Na fábula “O pastor e os lobos, o autor enfocou qual problema?”. 

No estudo da hierarquia textual por meio de fábulas, é de se esperar que os alunos 

reconheçam em cada texto que escrevem, itens lexicais ligados ao mundo em que o texto os 

coloca, observando as marcas linguísticas que conduzem a narrativa desse gênero. Nessa 

perspectiva, tratamos de coletaros textos dos alunos com a finalidade de identificar recortes de 

segmentos com a preocupação de analisar a organização hierárquica dos tópicos, tentando 

observar se os alunos processaram a particularização da organização textual. 

 

Módulo III – Revisão das produções das fábulas 

 

De posse das produções solicitadas verificamos a necessidade de conduzi-los à sala 

de informática para a digitação dos textos. Identificamos a ausência de subsídios que 

contribuem para a eficácia comunicativa do texto, tais como: a falta de articulação das ideias, 

a (des) organização do diálogo entre as personagens da narrativa, enfim, textos sem 

organização tópica adequada. Todos os textos foram revisados coletivamente e depois 

professor/aluno. 

Durante as revisões, procuramos intensificar nas aulas os conhecimentos acerca das 

teorias sobre tópicos discursivos, considerando o que diz Cavalcante (2012, p.82): “Desse 
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modo, podemos afirmar que um texto confuso, mal construído, que não possibilita ao leitor 

estabelecer com precisão o quadro tópico, compromete a sua compreensão”. 

Solicitamos a reescrita de acordo com as especificidades do gênero e o foco voltado 

para a análise da hierarquia tópica. Obtivemos melhores produções e verificamos o quanto as 

correções coletivas e as aulas expositivas contribuíram para colocar os alunos mais próximos 

dos objetivo da pesquisa. Pudemos observar que esses momentos de práticas interativas muito 

colaboraram para que os alunos pudessem melhorar suas capacidades de escrever e de falar. 

É importante ressaltar que durante as aulas, as modalidades de orientação foram 

transmitidas com embasamento nas teorias dos tópicos discursivos. Contudo, procuramos 

desenvolver todo esse conhecimento utilizando uma linguagem que possibilitasse a 

efetivacompreensão dos aprendizes. 

 

Módulo IV – Construção da moral da fábula 

 

Ao perceber que os alunos já se encontravam familiarizados com as fábulas, fizemos 

discussões sobre o que representa a moral da história. Disponibilizamos alguns textos sem a 

moral e pedimos aos alunos para que a elaborassem de acordo com o que se tratava no enredo. 

Nessa atividade obtivemos a participação de todos os alunos da sala. Na mesma ocasião, 

aproveitamos também para trabalhar a importância do léxico para a construção dos sentidos 

do texto. 

Esse trabalho foi realizado com o objetivo de chamar a atenção para o uso de 

palavras com sentido assemelhado no texto e a organização dessas palavras formando o 

campo semântico e os nexos coesivos para que o sentido do texto fosse construído 

coerentemente. Nessa aula, levamos para a sala textos dos próprios alunos que apresentavam 

problemas relacionados a esses aspectos citados. Em seguida, eles foram instigados a refletir 

sobre a forma como o texto se apresentava, chamando a atenção para esses aspectos 

linguísticos e estruturais. 

 

Módulo V – Dramatização da fábula 

 

Foi preciso que os alunos dominassem as características que compõem a fábula para 

seguirmos a próxima etapa, quando resolvemos trabalhar em grupo. A cada semana, um grupo 
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escolheu uma fábula e fez dramatização para a turma. Antes da apresentação, os alunos 

informavam aos ouvintes sobre os personagens, o título e o autor. 

Para as apresentações, conforme já falamos, eles se organizavam em grupos para 

ensaiar a fábula escolhida. Cada grupo formado por cinco alunos se encarregava de distribuir 

a fala que cada componente/personagem teria que decorar para se apresentar. Enquanto isso 

atentávamos para a encenação do teatro, afim de perceber se o enredo da fábula foi respeitado 

(mesmo com adaptações), pois a ideia era dramatizar uma fábula trabalhada em sala, sem 

criar outra história. Também observamos se os alunos conseguiam, por exemplo, diferenciar o 

timbre de voz de cada personagem com o intuito de trabalhar a expressão vocal. 

Além disso, avaliamos a construção dos cenários e os personagens, já que o nosso 

objetivo da aula foi também avaliar como eles desenvolviam as habilidades manuais. Vale 

salientar que os alunos foram incentivados a conduzir suas próprias encenações para as 

apresentações teatrais a partir de algumas fábulas escolhidas por eles, como: a fábula - a 

cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro, o pastor e os lobos. Essas apresentações aconteceram 

na praça de eventos da escola. Para essa atividade os alunos confeccionaram máscaras 

representativas de animais a fim de se apresentarem através de dramatizações; na ocasião 

convidamos as outras turmas do sexto ano para prestigiarem as apresentações. 

Nesse caso, pudemos constatar como se dá o trabalho com o gênero textual fábula, 

no sentido de não apenas escrever por escrever ou ler por ler, mas ler e escrever para ampliar 

conhecimento de mundo no sentido da formação crítica. Nesse aspecto, enfatizamos que o 

professor exerce grande influência, visto que, não se limita apenas a ensinar, mas vai muito 

mais além, quando desperta a reflexão, promove a liberdade do aluno e influencia na 

formação da sua consciência. 

Em se tratando dessa diversidade de atividades, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, 

p.89), reiteram que: 

 

Além da alternância, bem conhecida, de um trabalho com toda a turma em 

grupos ou individual, o principio essencial de elaboração de um módulo que 

trate de um problema de produção textual é o de variar os módulos de 

trabalho. Para fazê-lo, existe um arsenal bastante diversificado de atividades 

e de exercícios que relacionam intimamente leitura e escrita, oral e escrita, e 

que enriquecem consideravelmente o trabalho em sala de aula. 

 

A diversidade de atividades desenvolvidas ao longo dos módulos objetivou melhorar 

uma determinada capacidade que contribuiu indispensavelmente para que grande parte dos 

alunos pudessem alcançar o domínio de escrever uma fábula dentro dos padrões propostos.  
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3.3.2.4 Produção final  

 

Decorridos os módulos, nos encaminhamos para a produção final e achamos 

pertinente reunir as produções das fábulas em um livreto. Essa ideia partiu dos alunos e 

pudemos perceber uma grande motivação e preocupação em escrever os textos conforme os 

conhecimentos adquiridos a respeito do gênero em estudo e da organização tópica dos textos 

nesse gênero. 

As produções, correções e reescritas tiveram como objetivo capacitar os alunos a 

produzirem os textos atentando para a organização tópica. Dessa forma, percebemos, na 

produção final, a eficácia das intervenções direcionadas pela professora. 

No próximo capítulo apresentamos as análises dos textos produzidos durante e após a 

aplicação da sequência didática (produções iniciais e produção final). 
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4 ANÁLISE DOS TEXTOS 

 

A questão interessante ao trabalhar com o gênero fábula é o fato de predominarem os 

tipos textuais narrativos de fácil adesão pelos alunos e devido à possibilidade de se focalizar 

textos curtos. Assim, pudemos trabalhar durante um período de três meses o mesmo gênero, 

tendo o prazer de contato com novas histórias, tornando-se uma atividade produtiva. Além 

disso, a fábula possui a capacidade de um tratamento dos personagens como símbolos de 

virtudes e vícios, oportunizando a discussão de aspectos e valores da nossa sociedade em 

crise, já que as histórias apresentam situações representativas da realidade e possibilitam a 

realização de atividades que levam à reflexão sobre os problemas do cotidiano. A fábula 

propicia, ainda, significativa prática de intextualidade e, consequentemente, abre 

possibilidades para a realização de uma efetiva ação de letramento. 

Iniciamos a implementação das sequências, tentando conduzi-los a empregar os 

critérios específicos exigidos pelo gênero solicitado, a fábula, levando-os a entender que a 

fábula apresenta um narrador onisciente, que esclarece fatos e relações, assim como em outras 

narrativas infantis, como também disponibiliza uma moral da história que traz um 

ensinamento com caráter educativo. Nessa perspectiva, apresentamos os componentes que 

fazem parte da estrutura da narrativa, a qual se constitui por meio do resumo que faz uma 

síntese da história, construindo no leitor uma expectativa do que será contado. Na sequência, 

apresentamos o prosseguimento da narrativa, orientando que é necessário situar o leitor em 

relação à pessoa, lugar, tempo, comportamento, através das perguntas: O quê? Com quem? 

Quando? Onde? 

Durante a realização da sequência didática procuramos investigar, primeiramente, as 

dificuldades apresentadas pelos alunos no que diz respeito à construção das ideias do texto, 

observando se os elementos que contribuem para o sentido do texto estavam bem 

relacionados, se os alunos souberam utilizar os mecanismos de organização textual 

(encadeamento das ideias do texto), se eles souberam utilizar tais recursos a fim de fazer o 

texto progredir. 

Em seguida, buscamos estratégias pedagógicas adequadas e já citadas na descrição 

da sequência, para propiciar a esses alunos a superação de suas dificuldades, permitindo ao 

educando em formação, se apropriar do texto com mais competência. Vale salientar que, 

efetivamente, esse foi um dos maiores objetivos dessa intervenção. 
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Apresentamos, a seguir, algumas fábulas solicitadas e escritas pelos aprendizes 

durante o percurso da SD, quando ainda estávamos na fase inicial da apresentação da 

sequência didática. 

Nessas produções, evidenciamos algumas dificuldades que os alunos enfrentavam 

para garantir que o texto produzido tivesse uma organização tópica coerente capaz de produzir 

no leitor os efeitos desejados com relação à compreensão e os sentidos da narrativa, 

principalmente, no que diz respeito aos tópicos discursivos na produção do gênero fábula, 

(como, encadeamento das ideias devido a dificuldade em escrever obedecendo a sua 

sequência estrutural). 

Vale salientar que o aluno precisava entender que, para que um texto tenha unidade 

temática, deve apresentar continuidade e progressão, não-contradição de ideias, com a 

finalidade de se fazer entender quando escreve. Nesse aspecto, baseamo-nos em Cavalcante 

(2012, p. 65) que nos afirma: 

 

A sequência narrativa tem como principal objetivo manter a atenção do 

leitor/ouvinte em relação ao que se conta. Para isso, são reunidos e 

selecionados fatos, e a história passa a ser desenvolvida, quando a situação 

de equilíbrio é alterada por uma tensão, que determina transformações e 

retransformções, as quais direcionam ao final. Prototipicamente, constitui-se 

de sete fases: 

i) situação inicial – estágio inicial de equilíbrio, que é modificado por uma 

situação de conflito ou tensão; 

ii) complicação – fase marcada por momento de perturbação e de criação de 

tensão; 

iii) Ações (para o clímax) – Fase de encadeamento de acontecimentos que 

aumentam a tensão; 

iv) resolução – momento de redução efetiva da tensão para o 

desencadeamento; 

v) situação final – novo estágio de equilíbrio; 

vi) avaliação – comentário relativo ao desenvolvimento da história; 

vii) moral – momento de explicitação da significação global atribuída à 

história. 

 

Diante de tais especificidades, embasamo-nos e encontramos diretrizes para analisar 

as fábulas produzidas pelos discentes. Eles receberam orientações específicas sobre como 

utilizar os elementos constitutivos do gênero fábula para a composição do texto, ou seja, 

informações baseadas no sistema de conhecimento entendido como aquele necessário para 

que pudessem se apropriar dos recursos linguísticos para a produção textual. 
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4.1 A PRODUÇÃO INICIAL DOS ALUNOS 

 

Iniciamos a análise com alguns textos produzidos durante o processo da Sequência 

Didática, principiando, utilizamos cinco textos como amostra representativa da produção 

inicial que compõe a sequência, na fase em que os alunos ainda estavam se apropriando do 

gênero fábula. Conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 86) na produção inicial 

“Todos os alunos, inclusive os mais fracos, são capazes de produzir um texto oral ou escrito 

que responda corretamente à situação dada, mesmo que não respeitem todas as características 

do gênero visado”. 

Concordamos com os autores acima, visto que como resultados obtidos vimos que os 

textos a seguir apresentam elementos como: título e personagens representados por animais, 

porém sentimos falta de algumas características essenciais do gênero em estudo. 

 

 

TEXTO 1 

                                       A fazenda 

    certo dia estava tres amigos,um era o senhor urso,e também o preguiça,e o macaco. Os tres estavam 

em uma fazenda,estava de noite e o senhor urso disse -vou dormi qual é a minha cama? E o macaco 

respondeu 

-a cama do meio é minha. 

  De repente o senhor urso esculta um barulho,mas penso que não devia ser nada, e depois viu uma 

sompra preta,ai ele começou a ter medo e foi acenter a luz, enquanto estava indo o macaco e o 

preguisa deram um susto nele,mas um dia os dois foram dormi mas seto e eles ouviram um barulho     

e viram uma sombra , e disseram -pode parar senhor urso.mas não era o senhor ursu que estava 

assustando eles. 

 

O texto 1, em análise, apresenta características do gênero fábula quando aponta 

personagens como animais. Podemos observar nexos de associação entre o título da fábula “A 

fazenda”, com palavras pertencentes ao mesmo campo semântico, como: “os três estavam em 

uma fazenda”. Apresenta também elementos característicos de um texto do tipo narrativo, 

quando se utiliza de expressões que indicam tempo e lugar: “Certo dia [...]”, “estava de 

noite”, “De repente”. Porém, percebemos a ausência de um desfecho e da moral da história, 

elemento responsável por explicitar a significação global da história e levar o leitor à reflexão. 
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Segundo Koch (2002) “[...] caso ocorra uma quebra ou ruptura antes do fechamento de um 

segmento tópico, tem-se a descontinuidade tópica, provocada pelo que se costuma denominar 

de segmentos ruptores ou digressivos” (KOCH, 2002, p. 128). 

Dessa forma, entendemos que a lacuna desses elementos impediu a construção 

adequada dos sentidos do texto, deixando o leitor na expectativa de um desfecho que não 

aconteceu. 

 

TEXTO 2 

A Fazenda      

Era um dia de segunda-feira quando todos os animais estava em numa fazenda cheio de cavalos e 

galinha, vacas e etc... tinha muitas pessoas cuidando dos animais era muito grande a fazenda mais 

nessa fazenda tinha mais cavalos e vacas essa fazenda era muito grande e   sempre tinha uma corrida 

que o presidente fazia ai essa fazenda ia ai a fazenda estava cuidando do cavalo pra ele ir pra  corrida 

ai ele foi ai era uma corrida de cavalos e vacas ai eles foram ver si ganhava porque todo ano eles 

perdia ai eles estava pensando que ia perde mais  porque a fazenda que eles ia enfrenta era muito 

difiçil  ai mais tinha um cavalo que ele não queria ir ai ele senpre fazia brincadeira chata fazendo de 

morto ai chegou  no dia ai ele estava sir fazendo de morto mais os cuidadores não acredito mais ele 

estava morto mesmo ai foi unha trageida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

No texto 2, analisado, o aluno apresenta um relato de acontecimentos “[...] tinha 

muitas pessoas cuidando dos animais”, em seguida inverte a ação “[...] ai a fazenda estava 

cuidando do cavalo”. Nesse sentido, podemos visualizar que não há uma sequência lógica 

entre as ações. Outro fato que nos chama a atenção é que ele não centralizou a ação de 

personagens aos animais, característica marcante de uma fábula. Assim, retomamos Antunes 

(2010, p. 115, 116)  a fim de justificar que, “ Como na construção de um edifício é preciso 

que se saiba como se juntam os vários elementos, os vários materiais que hão de resultar num 

todo coerente, pensado para desenvolver certas funções”. 

Face a essa afirmativa, observamos que nesse texto o aluno não compreendeu como 

desenvolver a sequência tópica adequada que pretendia apresentar, pois o texto aponta para 

essa lacuna, quando não encontramos nexos entre os segmentos da narrativa. Enfim, 

observamos um texto em que há problemas na organização tópica hierárquica, pela falta da 

relação de interdependência entre os tópicos. Ainda segundo a autora citada “a saída é trazer 

as questões textuais para o centro do ensino”. (ANTUNES, 2010, p. 116). Para ela é 

fundamental o trabalho com o texto na sala de aula a fim de despertar no aluno a importância 

de se escrever textos em que a sua composição possa apresentar sentido na construção. 
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TEXTO 3 

O leão 

Era um leão que ficava se achado disse do pros outros leão eu sou o mais fote mais bonito e os 

outros leão era um pouco feio e um leão disse vamos batalha então outro leão disse pares pares então 

eles pararão de batalha o leão que gostava de se amostra estava todo machucado feio ele não ficou tão 

bonito ia e o outro tava machucado mais nei tato sim então o leão que gostava de se amostra niguem 

quis se o amigo dele então chegou um ratinho sio o leão triste o ratinho ficou amigo do leão então o 

ratinho pergutou o leão porque ele do leão então o ratinho porque el tava machucado então o leão 

reespodei eu mi envovi em uma briga besta o leão ficou arrependido ele disse que nuca ia fase isso o 

rato ficou felz por ele te flado a vedade i todos ficou amigo do leão e fim 

 

O texto número 3 apresenta uma narrativa ao iniciar o relato de um acontecimento 

em que na situação inicial já deixa clara: “Era um leão que ficava se achado disedo pros 

outros leão eu sou o mais fote mais bonito [...]”. Em seguida, o leão aparece machucado e sem 

amigos o que associamos à complicação. Podemos visualizar o clímax que é a fase da 

narrativa que encaminha o leitor para uma expectativa, com a chegada do ratinho, amigo 

solidário: “niguem quis se o amigo dele então chegou um ratinho”, “o ratinho ficou amigo do 

leão”. Nessa fase, a expectativa é causada porque o leitor não sabe realmente o rumo que essa 

amizade vai seguir entre um leão e um rato. Mesmo assim, o narrador apresenta a avaliação 

do leão reconhecendo: “mi envovi em uma briga besta”, “o leão ficou arrependido ele disse 

que nunca ia fase isso”, dessa forma leva o leitor a identificar um desfecho. Em se tratando da 

moral, ela aparece implícita quando o rato se mostra feliz pelo leão falar a verdade, nos dando 

a entender que a verdade conduz às relações de amizade. “o rato ficou felz por ele te flado a 

vedade i todos ficou amigo do leão e fim”. 

Apesar de apresentar uma organização tópica constitutiva, o que leva o leitor a 

construir os sentidos, no tocante ao discurso sentimos a falta dos elementos marcadores do 

diálogo, como: dois pontos, travessão e aspas, tendo em vista haver uma conversa entre o 

leão e seus colegas e entre o leão e o ratinho. 

Como o nosso olhar esteve voltado o tempo todo para a construção do tópico 

discursivo, observamos nesse texto que a ausência desses marcadores conversacionais 

interferiu na clareza dos segmentos tópicos discursivos. 
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TEXTO 4 

                                                        DOIS PASARO 

 

ERA UMA VEZ DOIS PASSARINHOS QUE GOSTAVA DE FICA EMCIMA DE UMA 

ARVORE NA FRORESTA  SEMPRE QUADO DOIS CAÇADORES IAM  CAÇA ELES 

QUANDO UM CERTO DIA ELES DEROM  UM ROLE NOS CAÇADORES ELES FICAROM 

MUITO CAMÇADOS PASOU MUITO TEMPO E OS CAÇADORES  VOUTAROM LA E 

E ELS NAO PEGAROM DE NOVO OS DOIS PASARINHOS  E OS PASSARINHOS 

FICAROM  MUITO FELIZ PORQUE OS CAÇADORES  NAO PEGAROM ELES 

 

                                                            FIM 

 

Nesse texto, apesar de percebermos algumas construções específicas de uma fábula, 

elas necessitam de adequações. Mesmo assim, os acontecimentos narrados aparecem dentro 

de uma ordem temporal, ao observar expressões como, “era uma vez dois passarinhos [...]” e 

também o lugar onde se dá o acontecimento, “[...] que gostava de ficar em cima de uma 

árvore na floresta”. 

Observando a produção desse aluno, constatamos a presença de alguns problemas 

semelhantes aos já detectados em outras produções: a ausência de uma complicação e do 

clímax. Sabemos que a falta desses recursos torna o texto sem expectativa para o leitor. 

Acerca dessa questão, Cavalcante (2012, p.64), menciona que, para alguns autores “a 

sequência narrativa é sustentada por um processo de “intriga” pelo qual a história começa 

com a apresentação de uma situação que pode ser transformada por um fato gerador de 

conflito, seguido de outros, capazes de desencadear modificações conduzindo a um 

acontecimento capaz de chegar a um desfecho. 

No que se refere ao título, há uma relação de sentido a partir do léxico pertencente ao 

mesmo campo semântico. No decorrer do texto, a seleção de palavras como passarinhos, 

árvore, floresta, caçadores traz uma ideia da manutenção de sentidos do texto. 

Percebemos que esse aluno já consegue utilizar algumas construções textuais do 

gênero solicitado. Mesmo assim, é uma produção que necessitou ser reescrita, porque os 

momentos da narrativa precisam ser melhor explorados pelo escritor. 
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Do ponto de vista tópico, houve uma ruptura na construção do texto, uma vez que a 

ausência de alguns elementos que compõem a fábula impediu que a sequência narrativa 

trouxesse clareza e progressão para a construção do texto. 

 

TEXTO 5 

O sapo ea mosca 

 

um dia uma mosca estava vuando e parou num lago ela estava com sede e bebeu agua e um sapo 

apareseu e falou voti devora e amosca falou nâo midevore pufavo o sapo falou este eu meu lago em 

tao o sapo viu que era grande e impuro amosca no lago e a mosca caiu numa planta e os sapos que 

estava ali pularam no lago e atacaram a mosca e um sapo devorou e amosca preza na bariga do sapo 

viu outro mosca e comeu ela e as duas mosca estava preza na bariga do sapo e o sapo abriu aboca e as 

mosca com sigiram escapa elas falaram pro sapo nois sa mos pi que nos mais samos destemidos e o 

sapo disi descupa e foi em bora. 

 

moral: não julgue um livro pila capa 

 

O texto 5 apresenta  características do gênero fábula, a partir do título “O sapo e a 

mosca”.  Entre o título e a construção da narrativa existe o que Antunes (2005, p. 54) 

denomina de “nexo de associação”, que para ela é o tipo de relação que se cria no texto graças 

à ligação de sentido entre as diversas palavras presentes. Palavras de um mesmo campo 

semântico ou de campos semânticos afins. No caso do texto: mosca, vuando, sapo, lago, sede. 

Podemos identificar nessa integração de lexemas do mesmo campo semântico, que 

há a concernência, uma propriedade do tópico discursivo responsável pela relação da 

interdependência semântica entre os enunciados do texto. A narrativa apresenta uma 

complicação que é quando os sapos atacam as moscas por serem impuras;  um clímax quando 

o sapo engole as moscas e o desfecho quando elas conseguem se libertar do sapo. Porém, o 

que verificamos com muita evidência é a falta de organização dos parágrafos, já que acontece 

um diálogo entre os personagens e devido a essa desorganização dificulta a clareza do texto. 

Seguindo a sequência narrativa proposta por Cavalcante (2012), o aluno apresenta o 

elemento “avaliação” (comentário relativo ao desenvolvimento da história) que é quando as 

moscas falam para o sapo: “Samos pequenas mais samos destemidas”. Do ponto de vista 

estilístico, sentimos a falta dos marcadores do diálogo, visto serem itens que podem contribuir 

para a clareza das ideias, como (o travessão e as aspas). 

Na análise dos cinco primeiros textos, podemos observar dificuldades muito 

significativas que nos levaram a ampliar a nossa proposta pedagógica através de aulas 
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diversificadas, na biblioteca da escola, com atividades em grupo, conforme já falamos, com 

pesquisas, muitas leituras e apresentações teatrais. À medida que essas dificuldades 

apresentadas foram sendo trabalhadas, verificamos um progresso visível nas produções, as 

quais apresentamos nas análises a seguir. 

Vale salientar que os nove textos que veremos representam ainda o processo de 

aprendizagem dos alunos antes de chegarmos à produção final. 

 

TEXTO 6 

O elefante indeciso 

 

Uma certa vez, um elefante todo grande, desaaajeitado  perambulante pela mata onde ele tropeçava 

batisa em tudo, encheu os pulmões e gritou:Por quê elefante?!. 

Quando de repente soprou um vento forte:Eu poderia ser uma tartaruga, com sua casa o seguindo o 

que mais poderia querer?Então sussurrou:Velocidade...E se eu fosse um guepardo? 

Teria bastante velocidade , disse o elefante. Então sussurrou a voz:Você gosta de comer?Claro 

respondeu o elefante.Se você gosta de comer não vai se dar bem,porquê a comida é escassa na vida de 

um guepardo.Indeciso, o elefante escolheu mais de cinquenta animais, mas a voz deu mais de 

cinquenta respostas de má indicação àquele animal. 

Sem saber mais escolhas, o elefante teve uma ideia, a qual seria a última, então 

Sussurrou:Elefante.O elefante então esperou a voz dizer algo, mas nada se pronunciou.Apenas em um 

instante ecuoou:Desejo realizado...A tristeza se foi de um lugar onde nunca mais voltou ,o rosto do 

elefante 

 

Moral:Não tente ser igual a outra pessoa, pois do jeito que você nasceu, era do jeito que você estava 

destinado a ser, você nasceu pra isso. 

 

No texto 6, observamos quase todos os elementos composicionais da fábula. A 

presença de um título, “O elefante indeciso” que apresenta relação de coerência com o texto 

que por sua vez aponta como tópico central a indecisão do elefante que, por não gostar de si 

mesmo, se perguntava: “Por quê elefante?”. A indicação temporal é marcada pela expressão 

“Uma certa vez” e o espaço por sua vez é evidenciado, assim como também suas 

características, quando o aluno diz: “um elefante todo grande, desajeitado perambulante pela 

mata [...]”. 

A narrativa encaminha-se para a complicação, quando o elefante rejeita todas as 

ofertas de mudanças, gerando o clímax em torno da expectativa diante da escolha. Há uma 

progressão das ideias até chegar à avaliação que o personagem faz ao descobrir que ele deve 

ser elefante mesmo e a tristeza vai embora. Para concluir, apresenta uma moral coerente com 

a significação global da história. 
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Cavalcante (2012, p. 89) nos diz que 

No plano horizontal, ou linear, a organização dos tópicos se dá na sequência 

do desenvolvimento do texto [...] as relações entre tópicos discursivos, tanto 

no plano vertical quanto no horizontal, mostram que a topicalidade é um 

principio organizador do texto. 

 

Partindo desse princípio, identificamos que o texto por apresentar as ideias 

relacionadas entre si desde o título em que os tópicos se constituem por meio da vinculação 

entre enunciados que se integram a ele (o título) como: “O elefante indeciso” / “Por quê 

elefante?”/ “Eu poderia ser uma tartaruga”/ “E se eu fosse um guepardo?”/ “Indeciso, o 

elefante escolheu mais de cinquenta animais [...]”. Observamos, também, a articulação pelo 

processo na continuidade quando percebemos a introdução de um subtópicos se realizar após 

o término do precedente, como: “Você gosta de comer?” “Claro respondeu o elefante”. Se 

você gosta de comer não vai se dar bem, porquê a comida é escassa [...]”. “O elefante teve 

uma ideia, a qual seria a última [...]”. Além dessas marcas de articulação, encontramos o 

encadeamento desses segmentos que se dão por meio de articuladores textuais que 

estabelecem relações de variados tipos, como: “Se você gosta”; “Então sussurrou [...]”; 

“...mas a voz deu mais de cinquenta respostas de má indicação àquele animal”; “[...] pois do 

jeito que você nasceu, era do jeito que você estava destinado a ser [...]”. Obtivemos a 

compreensão do texto, mesmo que em sua estrutura tenham faltado os elementos 

organizadores do discurso, como o  travessão antes da fala de cada personagem e as aspas. 

 

TEXTO 7 

                                                                 O Sapo corajoso 

 

 Era uma vez um sapo muito feliz e alegre . Um dia ele viu seus amigos em cima de uma 

árvore, e quis subir para conversar com seus amigos. Mais ele era tão pequenino que n conseguia 

subir,tenteou varias vezes e não conseguiu os amigos dele ficou falando . Você n vai conseguir desista 

mais o sapo tentou e tentou ate que ele deu um em puço tão forte . Que ele conseguiu subir os amigos 

dele ficaram surpreendido com o sapo .o sapo  tinha medo  de n conseguir  mais ele enfrentou os 

medos e mostrou que era tão forte para n ligar para seus amigos e enfrentar seus medos 

 Moral: não ligue para o que os outros pensam .se você tem um medo ou  um objetivo  você  

pode conseguir se tiver  coragem e força       

 

O texto 7 apresenta uma situação inicial marcada pelo enunciado “sapo muito feliz e 

alegre”, em seguida apresenta a complicação representada pelo trecho “Mais ele era tão 

pequenino que não conseguia subir”. Como ação, mostra o sapo tentando subir na árvore 
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mesmo recebendo forças contrárias dos amigos. Como resolução apresenta: “o sapo tentou e 

tentou até que ele deu um puço tão forte. Que ele conseguiu subir [...]”. Mostrando que não se 

deixou levar pela negatividade. 

Na situação final, o personagem principal considera-se vencedor por ter atingido seu 

objetivo, enfrentando seus medos; observamos a moral, elemento peculiar do gênero fábula, 

que conduz o leitor a uma reflexão. Identificamos nessa fabula que o aluno conseguiu 

organizar os segmentos tópicos que compõem a estrutura composicional do texto, de modo a 

apresentar sentido entre as partes, ou seja, um texto hierarquicamente organizado. Conforme 

Jubran (2006, p. 90) “o tópico discursivo torna-se um elemento decisivo na constituição de 

um texto falado, e a estruturação tópica serve como fio condutor da organização textual 

interativa”. 

Essa hierarquia é observada através da concernência e relevância que se dá pela 

integração dos elementos que compõe a fábula e também pelos articuladores que concorrem 

para a harmonia textual. Como por exemplo: “um dia ele viu seus amigos”/” e quis subir para 

conversar com seus amigos”/”Mais ele era tão pequeno “/”Mais ele enfrentou os medos”/”...e 

mostrou que era tão forte...”. Para Jubran (2006, p. 94) concernência e relevância são, 

portanto, traços imprescindíveis para precisar a centração tópica. Visualizamos também a 

presença de lexemas do mesmo campo conceitual (sapo corajoso, alegre, feliz, enfrentou os 

medos, era forte). 

 

TEXTO 8 

                              a  formiga e os casais de sabias  

uma manhã bem linda uma pobre formiga morrendo de sede encontrou uma cachueira e mesmo com 

medo se arriscou a ir tomar água, a pobre formiga tomando água em risco de morrer afogada,de 

repente um lindo casal de sabiá deixou cair uma folha para a formiga subi em cima,e tomou água 

tranquila,quando a formiga olhou ela estava descendo em busca do rio,o casal de sabiá voou 

rapidamente e conseguiu pegar, a formiga agradeceu muito  e disse: 

_voces  cairam do ceu por que se não fossem voces eu tinha morrido. 

O casal de sabiá pegaram a formiga para segurar e ela tomar a  água tranquila,a formiga tomou 

bastante água feliz para sempre. 

Moral da historia:sempre é bom ajudar a próximo. 

 

O autor do texto 8 pode utilizar alguns elementos que compõem o gênero fábula, pois 

no ato de narrar apresentou fatos e ações; “[...] uma pobre formiga morrendo de sede [...] se 
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arriscou a ir tomar água”/ “[...] um lindo casal de sabiá deixa uma folha cair para a formiga 

subir em cima [...]”. 

A história apresenta um narrador em 3° pessoa “uma manhã linda uma pobre formiga 

morrendo de sede [...]”/ “O casal de sabiá pegaram a formiga [...]”. Apresenta, também, a 

complicação no momento em que a formiga “mesmo com medo se arriscou a ir tomar água”. 

O texto conduz o leitor a uma expectativa a qual denominamos de clímax, que é quando a 

formiga começa a descer em busca do rio e o casal de sabiá voou rapidamente e conseguiu 

pegar a formiga. (“quando a formiga olhou ela estava em busca do rio”). E um novo estado de 

equilíbrio se dá quando “o casal de sabiá pegaram a formiga para ela tomar água tranquila 

[...]”. No final, o aluno conclui com uma moral que mantém uma interação com a sequência 

dos tópicos desenvolvidos. 

Nesse aspecto, esses elementos, no dizer de Antunes (2010), representam os núcleos 

temáticos que constituem a unidade global do texto cuja interação se encarrega de articular os 

núcleos que convergem entre si e organizam-se coerentemente. 

 

TEXTO 09 

o lenhador e a árvore 

 

Era uma vez um lenhador , que todo dia ele saia para cortar árvores , até que um dia , ele saiu para  

cortar árvores , ele encontrou uma árvore tão grande que parecia ter uns sem anos , quando ele ia 

cortar essa árvore , alguém falou , pare!!!O lenhador ficou assustado e perguntou:quem falou isso? Foi 

eu a árvore , o lenhador olhou para a árvore , a árvore disse:porque você quer me cortar?Você sabia 

que as árvores dão oxigênio , as árvores sugam o gás carbono que os carros soltam , e solta o        

gás oxigênio , o gás oxigênio é o ar que respiramos , e se você continuar cortando as árvores elas não 

vai soltar esse gás que nós respiramos , o lenhador prometeu nunca mas cortar as árvores. 

   Moral:se desmatamos as árvores, nós não vamos respirar direito 

 

 

Tendo estudado que as fábulas também podem apresentar como personagens os 

elementos da natureza, pessoas ou até coisas, o aluno acima extrapola o que se espera  de uma 

fábula comum. O lenhador representa o animal predador e a árvore representa a presa, embora 

no seu repertório de leitura o aluno ainda não alcança identificar essa noção. Diante de tais 

afirmações, podemos considerar o texto como sendo uma fábula, haja vista a presença dos 
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elementos desse gênero.  Além disso, devido ao encadeamento das ideias que se relacionam 

com o título e a moral, identificamos a progressão temática. 

Visualizamos nesse texto que a hierarquia tópica se configura pela manutenção 

lexical a partir do título “o lenhador e a árvore” e os segmentos dos subtópicos marcados por 

lexemas pertinentes ao mesmo campo semântico conceitual que se relacionam por associação 

como: “lenhador, árvores, cortar, desmatamos, árvores dão oxigênio, ar que respiramos”. 

 

TEXTO 10 

O GATO E O PAPAGAIO 

 Era uma vez um papagaio que vivia cantando. Certo dia um gato passou é pensou que papagaio chato 

vive cantando e falou papagaio não acredito que você tem a voz melhor que a minha e o papagaio disse não sei 

mais por que você garante isso, o gato disse porque tenho certeza de que tenho avoz mais bela que a sua e para 

prova isso vamos competir amanhã  e os animais vão dessidi quem e melhor tudo bem disse o papagaio ,a manhã 

chegou e todos se reuniram para dessidi quem canta melhor os dois cantaram e para surpreza do gato todos 

disseram que o papagaio cantou melhor e ele pedio desculpa ao papagaio por te agido assim e todos viveram 

felizes para sempre e sem brigas . 

Moral: pense antes e falar. 

 

De acordo com Koch (2002, p. 127) “Por ocasião da progressão temática, faz-se 

necessário garantir a continuidade de sentidos do texto”. Dessa forma, entendemos que o texto 

comentado, no seu conjunto, conseguimos entender a proposta comunicativa, embora 

percebendo a ausência de marcadores do diálogo que contribuem para uma melhor 

compreensão da narrativa. Há uma relação de sentido entre o título, as ações e a moral do 

texto. Entretanto, constatamos que o aluno conectou o desenvolvimento ao desfecho, 

causando uma ruptura na hierarquia tópica, quando no seu texto não apresenta o clímax que, 

aparentemente, não trouxe problemas na sua compreensão, mas não causou no leitor a 

expectativa, uma das características que é inerente à fábula. 

Há uma relação de sentido entre o título, “O GATO E O PAPAGAIO” e por 

entendermos que o princípio da centração implica na interdependência semântica dos lexemas 

pertencentes ao mesmo campo lexical, encontramos essa articulação entre os enunciados do 

enredo, como: “papagaio que vivia cantando”, “o gato falou: papagaio não acredito que você 

tem a voz melhor que a minha”, “[...] os dois cantaram e para surpresa do gato todos disseram 

que o papagaio cantou melhor e ele pedio desculpa ao papagaio por ter agido assim”. 

Observamos uma articulação de sentido entre os tópicos construidores do enredo e a 
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moral“pense antes de falar”, visto que o gato havia falado sem pensar “[...] não acredito que 

você tem a voz melhor que a minha [...]”. Entretanto, constatamos que o aluno ligou o 

desenvolvimento ao desfecho, causando uma ruptura na hierarquia tópica, quando no seu 

texto não apresenta o clímax que, aparentemente não trouxe problemas na sua compreensão, 

mas não causou no leitor aquela expectativa, uma das características que é inerente à fábula, 

uma vez que deixa pressuposto que o papagaio lograria sucesso, pois no mundo animal é o 

papagaio quem fala. 

 

TEXTO 11 

                                             O leão e seu amigo 

 

 Era uma vez um leão muito só que vivia a se queixa da solidão mais um belo dia  de primavera 

ele viu um tatu que quando viu que o leão tava triste pela floresta disse lhe por que você tá triste  então 

o leão falo o motivo da minha tristeza e por que vivo muito só nessa floresta em seguida o leão fico 

mais feliz por que agora tinha uma migo e o tatu fico muito feliz e a tristeza do leão acabou 

 

moral da história; 

que você não vai viver 

só por muito tempo 

 

O texto 11 apesar de ser resumido, não impede de apresentar a situação 

comunicativa, e existe uma relação de sentido entre o título e os enunciados do texto e 

também com a moral da fábula: O texto apresenta na situação inicial os marcadores 

temporais, ex.: “Era uma vez” (tempo indefinido) “mas um belo dia de primavera [...]”, 

apresenta o espaço do acontecimento que é a floresta e o conflito que é a solidão do leão, “[...] 

um leão muito só que vivia a se queixar da solidão [...]”. 

Observamos uma ruptura na hierarquia tópica quando o aluno não apresentou o 

clímax, o que, aparentemente não trouxe problemas ao entendimento do texto, mas não 

causou no leitor aquela expectativa que faz da fábula um texto atrativo também por apresentar 

curiosidade e impacto na sua leitura. 
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TEXTO 12 

                                             A  ARARA   EA  BORBOLETA 

 

 Era uma vez,uma arara azul anil e uma borboleta colorida elas estavam voando e voando no 

céu elas estavam brincando de tica tica , más apareceu um urubu, preto  e filhotinho como elas, duas a  

arara e a  borboleta, e o urubu filhote  perguntou  se ele podia brincar também  com elas de tica tica  

mas a arara  respondeu:não!você  é muito feio e as  suas  penas são tão! Tão! Orriveis e  não são 

bonitas como as minhas; e nem como a minha amiga que e colorida . E agente e ao contrario de você . 

Que fede e vive comendo coisas podres eca!  E a arara cuspiu mesmo na hora vinha passando a mãe da 

borboleta   E a saliva caiu mesmo na cabeça da mãe da borboleta e ela ficou com muita raiva,e proibiu  

da borboleta falar ou brincar com a arara , e então depois disso elas nunca mais se viram e passados 

anos a arara ia passando e viu o urubu brincando com os amigos do urubu e ela muito invergonhada . 

Perguntou se ela podia brincar com eles e  o urubu pensou  ela me maguou      muito me regeitando, 

mas eu não vou fazer com ela o que o que ela fez comigo e assim; ele chamou ela para brincar . E ate a 

borboletinha entrou nessa também 

 

  moral;não faça com os outros o que não quer que faça com você 

 

 

No texto 12 existe uma relação de sentido entre o título da narrativa e os 

acontecimentos. A situação inicial é apresentada pelas personagens que brincam voando no 

céu, “Era uma vez uma arara azul anil e uma borboleta colorida elas estavam voando e 

voando no céu [...]”. Percebemos que o aluno soube reconhecer o gênero fábula na sua 

produção textual, visto que apresenta na sua composição elementos que fazem parte de sua 

construção, como a situação inicial, marcada por um equilíbrio: “Era uma vez uma arara azul 

anil e uma borboleta colorida elas estavam voando e voando no céu [...]” que em seguida se 

transforma em uma complicação quando um urubu surge na história, se oferece para brincar e 

é rejeitado pela arara e pela borboleta: “[...] mas apareceu um urubu preto [...]”/ “[...] e o 

urubu perguntou se ele podia brincar com elas de tica tica mas a arara respondeu: não! Você é 

muito feio e as suas penas são tão! Tão horríveis [...]”. E a partir dessa fase de tensão se 

desencadeia o clímax que se dá quando a arara cospe e atinge a mãe da borboleta que a proíbe 

de ser amiga da arara: “E a arara cuspiu mesmo na hora vinha passando a mãe da borboleta. E 

a saliva caiu mesmo na cabeça da mãe da borboleta e ela ficou com muita raiva, e proibiu da 

borboleta falar ou brincar com a arara [...]”.A resolução quebra a tensão quando a arara 

aparece tentando se aproximar do urubu,“[...] e ela muito invergonhada perguntou se ela podia 

brincar com eles [...]”.  A situação final é marcada por um novo estado de equilíbrio quando o 
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aluno mostra o urubu fazendo a seguinte avaliação diante da pergunta da arara: “[...] e o 

urubu pensou ela me maguou muito me regeitando, mas eu não vou fazer com ela o que ela 

fez comigo e assim; ele chamou ela para brincar”. A fábula finaliza com uma moral pertinente 

aos assuntos tratados no texto, e que direciona o leitor para uma reflexão sobre o preconceito 

e uma lição de perdão: “não faça com os outros o que não quer que faça com você”.Do ponto 

de vista tópico, o aluno soube organizar as ideias de modo a fazer o texto progredir, haja vista 

ter mantido um léxico em torno dos seguintes vocábulos relacionados entre si; arara, 

borboleta, urubu, mãe da borboleta, borboletinha. 

 

TEXTO 13 

A história da fazenda 

 

 Era uma vez uma fazenda com vários animas, e essa fazenda estava sem condições de manter 

os animas. Os animas ficaram muito muito tristes com essa situação, então eles assistindo TV, viram 

um concurso ''os animas mais bonitos'' os vencedores iam ganhar 2 mil reais, dinheiro suficiente para 

pagar as contas da fazenda e manter os animas. Então eles foram falar com o dono da fazenda, ele 

ficou meio na dúvida, mais depois viu que os animas dele eram realmente bonitos, e um belo banho 

resolveria. Então ele acordou bem cedo e foi pra luta, deu banho, tratou os pelos e eles ficaram lindos 

cheirosos, foram dormir muito anciosos. E então chegou o dia tão esperado. Eles foram pra fila do 

desfile e com o coração na mão. Eles conseguiram, conseguiram o concurso dos animas mais bonitos. 

E a festa foi grande !!!  '' moral da história '' Juntos somos mais fortes, e nunca devemos desistir dos 

nossos objetivos.... 

 

No texto 13, o aluno constrói a narrativa apresentando os elementos que indicam o 

tempo indefinido, “Era uma vez”, apresenta a situação inicial indicando o local dos 

acontecimentos “e essa fazenda estava sem condições de manter os animais”, apresenta a ação 

dos personagens “Então eles foram falar com o dono da fazenda”. Identificamos os 

preparativos para o concurso como o clímax da narrativa, “então ele acordou bem cedo e foi 

pra luta, deu banho, tratou os pelos [...]”. A resolução se dá quando os animais por serem 

bonitos conseguiram ganhar o concurso. Como avaliação apresenta o comentário: “E a festa 

foi grande!!! ” e por fim relaciona a moral da história aos os acontecimentos que se dão no 

texto: “juntos somos mais fortes, e nunca devemos desistir dos nosso objetivos [...]”. 

Observamos que os tópicos se organizam a partir do título, “A história da fazenda”, 

sendo mantidos pelas conexões em torno de “animais muito tristes”; “foram falar com o dono 
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da fazenda”; “viu que os animais eram bonitos”; “eles foram para a fila do desfile”; “eles 

conseguiram”; “a festa foi grande”. 

 

TEXTO 14 

A lagarta e a gaivota 

Era uma vez uma lagarta e uma gaivota, num lindo dia de outono de folhas Caidas nos ventos tinha 

uma arvore que ainda tinha umas folha nos galhos, da li tinha uma lagarta ela estava comendo umas 

folhas que de repente aparece uma gaivota. 

Quando a gaivota chegou, ela disse: olá lagarta que não sabes voar... 

Não vou ganhar de você mais ainda hoje eu vou calar sua boca no primeiro voo que eu darei ainda 

hoje disse a lagarta...da li a gaivota foi embora. 

 

O texto 14 apresenta na sua composição e organização os principais elementos que 

caracterizam o tópico discursivo no gênero fábula, além de deixar explícito o objetivo de 

narrar uma história. Isso fica evidente a partir da introdução “Era uma vez [...]”. A situação 

inicial é marcada pela orientação “era uma vez uma lagarta e uma gaivota, num lindo dia de 

outono de folhas caídas [...]”. Observamos que o aluno mostra também seu conhecimento a 

respeito da etapa temporal na sua narrativa: “um dia de outono de folhas caídas [...]”, com 

isso, situa bem a ação que ele pretende narrar. Os personagens são descritos psicologicamente 

e de forma breve, como deve ser uma fábula. Compreendemos que a lagarta é tranquila, ciente 

de suas limitações e corajosa; já a gaivota apresenta uma atitude precipitada e arrogante 

perante a outra. O espaço revela-se coerentemente ao nível da história e seu enredo: “[...] 

numa árvore que tinha folhas nos galhos [...]”. A complicação, elemento essencial numa 

narrativa, se apresenta na hora em que “de repente aparece uma gaivota [...]”, ou seja, tudo 

estava indo bem, naturalmente na vida da lagarta, então eis que surge aquela que aparece 

opositora da vida da lagarta. Quanto ao clímax, o autor deixa transparecer esse momento na 

hora em que a gaivota quer impor sua opinião à lagarta: “Olá lagarta que não sabes voar [...]”. 

O desfecho por sua vez se dá no momento que a lagarta responde à gaivota e ela acaba indo 

embora. “dali a gaivota foi embora”. 

Infere-se, também no texto, o conhecimento enciclopédico do aluno, sobre as fases 

temporais de uma narrativa, isso se evidencia através da marcação textual das reticências (...), 

fica evidente que o autor do texto já domina conhecimentos a respeito de como marcar 

linguisticamente uma história contada através da escrita. A unidade semântica do texto 

permite-nos dizer de sua coerência, essa unidade é revelada, desde o início onde se harmoniza 
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no contexto apresentado pelo aluno. Ele sabe que o gênero fábula é uma breve história, os 

animais são representações para atitudes humanas, por exemplo, julgar e depreciar alguém, 

como a gaivota fez com a lagarta, ao cumprimentá-la dizendo que ela não sabia voar. 

Também do ponto de vista pragmático observamos que o seu objetivo é contar uma fábula. O 

conhecimento de mundo do leitor deixa transparecer que a lagarta voará, porque se 

transformará em borboleta e embora sua moral não esteja explícita podemos facilmente 

depreendê-la a partir do lido ao final do texto: A sabedoria não combina com a arrogância. 

Enfim, o texto apresenta o que a pesquisadora Cavalcante (2012, p. 18) diz sobre 

isso, ressaltando o que é um texto. 

 

Para compreender e produzir qualquer texto, é necessário mobilizar 

conhecimentos, não apenas linguísticos, mas também todos os outros 

conhecimentos adquiridos com a convivência social, que nos informam e nos 

tornam aptos a agir nas diversas situações e eventos da vida cotidiana. 

(CAVALCANTE, 2012, p. 18) 

 

Por ser a fábula considerada um texto narrativo, trabalhamos com os alunos 

competências que os levassem a identificar nas suas produções os elementos como: narrador, 

personagens, enredo, tempo, espaço, moral e qual a importânciadas relações entre eles na 

construção da narrativa. 

A partir das análises realizadas, entendemos que o professor precisa adaptar a 

sequência didática às necessidades dos alunos e nessa perspectiva analisamos as suas 

produções de acordo com o objetivo proposto pela sequência didática, levando em 

consideração o gênero trabalhado, suas características, sua organização composicional a fim 

de organizar do ponto de vista da topicalidade os textos. 

Sabemos que um texto narrativo é aquele que conta fatos obedecendo a uma 

sequência de ações que estão relacionadas a determinados acontecimentos, sejam estes reais 

ou irreais. Portanto, neste capítulo, a nossa atenção teve como foco a observação de como o 

fenômeno do tópico discursivo aconteceu nas produções escritas dos alunos. Procuramos 

identificar se o tópico anunciado no título do texto tinha continuidade no conteúdo da 

narrativa, se havia pertinência de sentido entre as partes do texto, seguindo as orientações de 

Antunes (2010, p. 115) quando diz que “A questão maior, no entanto, não é juntar as partes, 

dar-lhes uma junção; é fazer com que dessa junção resulte um todo funcional”. Enfim, um 

texto com clareza no seu propósito comunicativo em que haja uma negociação de sentido.  
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Nessa direção, analisamos as produções das fábulas, observando se os alunos 

conseguiram manter a articulação e a continuidade tópica, formando um texto com relação 

pertinente de sentido entre as partes e suas enunciações. 

Existem categorias que propõem atividades diversificadas proporcionando ao aluno 

outras vias de acesso à aprendizagem. Tais atividades podem ser realizadas, segundo Dolz, 

Noverraz, Schneuwly (2004, p. 89) “a partir de um texto completo ou de uma parte de um 

texto; elas podem comparar vários textos de um mesmo gênero ou de gêneros diferentes etc.”. 

Para esses autores, outra forma de contribuir para que o aluno compreenda a proposta 

de trabalho da produção textual é mediante o uso  “de uma linguagem comum para poder falar 

dos textos, comentá-los, criticá-los, melhorá-los, quer se tratem de seus próprios textos ou dos 

de outrem”. Seguindo esses passos, fomos, no decorrer da sequência didática, construindo 

progressivamente o conhecimento sobre o gênero fábula, embasados nas noções de tópico 

discursivo para podermos alcançar as produções finais, as quais analisamos a seguir. 

 

4.2 AS PRODUÇÕES FINAIS DOS ALUNOS  

 

Os doze textos que analisamos em seguida fazem parte da coletânea que compõe um 

livreto de fábulas produzidas pelos alunos como produto final da realização da sequência 

didática. Neles, pudemos perceber os resultados das constantes práticas de leituras e escritas, 

bem como as demais atividades desenvolvidas no processo do desenvolvimento dos módulos 

que compõem a sequência.  Observamos, na escrita dos textos, a eficácia da proposta, 

ressaltando que os alunos que não escreviam, gradativamente passaram a produzir textos 

criativos e coerentes com o que se espera com relação ao tópico discursivo. 

A seguir analisamos o texto 15. 

 

TEXTO 15 

A AMIZADE DA CADELA E DA GATA 

                                           Aluno 1 

 

Em uma bela manhã, em uma cidade muito bonita chegou o caminhão de mudança da família 

Rirou. A família tinha uma gata chamada Mia e seus vizinhos tinhão uma cachorrinha que se chamava 

Mel. Mel era uma cadelinha muito mimada diferente de Mia. 

Quando Mel foi na rua viu Mia, Mia rapidamente viu Mel e achou que falar com ela seria uma 

oportunidade de fazer uma nova amiga. Mia foi chegando perto de Mel divagarzinho, quando chegou 

no lado de Mel, Mia disse: 

 Olá tudo bem? Eu sou nova aqui. 

Grosseiramente Mel respondeu: 



76 
 

Olá, que legal! 

 Mia pensou que tinha falado algo de errado e logo perguntou a Mel: 

 O que foi? Por que falou assim comigo? 

 Porque seu pelo está todo descuidado, você está sem coleira! E isso não aparenta ter uma 

boa aparência. 

 hum, me desculpe se você não gostou da minha aparência! 

Mel pensou e viu que agiu errado então falou a Mia: 

 Me desculpe por falar isso á você, vi que é errado e também eu não gostaria que fizesem isso 

comigo? 

Mia penssou porque não descupá-la, então ela respondeu: 

 Sim claro que desculpo você. Prazer, meu nome é Mia. 

 Prazer Mia, meu nome é Mel, quer ser minha amiga? 

 Sim claro. 

 

Moral: Nunca julgue alguém pela a aparência, depois você pode se arrepender igual a Mel!!! 

 

Observamos, no texto 15, que o aluno começou a sua produção apontando a situação 

inicial “Em uma bela manhã, em uma cidade muito bonita chegou o caminhão de mudança da 

família [...]”. Nessa situação inicial, o aluno apresenta o tempo,“Em uma bela manhã” e o 

espaço do acontecimento, “em uma cidade muito bonita”. E prossegue com a narrativa 

apresentando animais como personagens, concretizando a expectativa que cria no leitor a 

partir do título “A amizade da cadela e da gata”. 

A complicação do enredo se dá quando uma das personagens demonstra não querer 

amizade com a outra, como por exemplo. “Olá tudo bem? Eu sou nova aqui”. 

“Grosseiramente Mel respondeu [...]” / “Porque seu pelo está todo descuidado, você está 

sem coleira! “E isso não aparenta ter uma boa aparência”. Dessa forma, em meio à 

complicação surge o clímax da narrativa quando os encaminhamentos levam o leitor a uma 

tensão gerada pela não aceitação da amizade de uma das personagens: “Porque seu pelo está 

todo descuidado, você esta sem coleira! E isso não aparenta ter uma boa aparência”. 

A narrativa retoma um novo clima mais ameno quando na situação final acontece o 

que Cavalcante (2012, p. 65) denomina de “novo estado de equilíbrio”, quando a personagem 

Mel reconhece seu erro “Mel pensou e viu que agiu errado” / “[...]vi que é errado e também 

eu não gostaria que fizessem isso comigo”. Observamos, também, que o aluno soube 

apresentar a moral de forma coerente com o significado global da história: “nunca julgue 

alguém pela aparência, depois você pode se arrepender igual a Mel!!!”. 

Do ponto de vista do tópico discursivo, visualizamos essa organização através da 

interação entre os elementos composicionais que exigem o gênero narrativo fábula e por haver 
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essa organicidade levaram à construção da narrativa unidade textual com segmentos, 

responsáveis pela centração e relevância “traços imprescindíveis para precisar a centração 

tópica” (JUBRAN, 2006, p. 94). 

A ideia de que a amizade entre duas raças de animais consideradas inimigas naturais 

é trabalhada pela expressão “diferente de Mia”, deixa explicita que a diferença não era só na 

aparência. Isso tudo leva ao conceito de que os diferentes podem ser amigos, principalmente 

quando superados os obstáculos. 

 

TEXTO 16 

A BALEIA E O TUBARÃO 

                              Aluno 3 

 

 

Eles queriam saber quem era o rei dos oceanos! 

A baleia ou o tubarão? eles se perguntavam! 

E daí veio a idéia de fazer um concurso nesse concurso teriam três provas,a primeira prova teria uma 

competição de natação, a segunda quem conseguiria ficar mais tempo sem engolir os peixes, já a 

terceira era quem conseguiria passar um minuto engolindo peixes, e quem conseguiria engolir mais 

peixes nesse minuto. 

A baleia disse: 

 Eu sou a melhor! 

E o tubarão disse: 

 Que vença o melhor! 

A baleia se achava muito, mas quando acabou o concurso o tubarão foi declarado o rei dos oceanos! 

e a baleia não perdoou! 

Mora: Não basta dizer que é bom, basta mostrar que é. 

 

No texto 16, observa-se uma sequência narrativa bem característica do gênero fábula, 

pois o aluno soube personificar os personagens “A baleia e o tubarão”, atribuindo-lhes 

atitudes humanas quando os mesmos participam de uma competição. Observa-se 

implicitamente o tempo e o espaço onde se dá o acontecimento (o mar). Sabendo-se que a 

sequência da narrativa acontece por meio de uma competição entre a baleia e o tubarão, 

desenvolve-se então, a complicação dos fatos marcada por uma tensão causada pela 

expectativa que leva o leitor a querer saber quem será o vencedor. Essa expectativa é 

denominada o clímax da narrativa, como por exemplo: “A baleia disse: Eu sou a melhor! E o 

tubarão disse:  Que vença o melhor!”. 
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Nessa conversa espontânea visualizamos a presença de um diálogo entre os 

personagens, através dos marcadores linguísticos, dois pontos e travessão. 

Diante do exposto, percebemos que o supertópico anunciado a partir do título “A 

BALEIA E O TUBARÃO” tem continuidade no decorrer do texto, conduzindo o leitor para 

um desfecho que se dá quando o tubarão é declarado “o rei dos oceanos”. Esse supertópico é 

mantido pela hierarquia através do léxico que promove a centração através dos vocábulos: 

concurso, competição, provas, tubarão, confiante, vencedor; baleia(perdedora, triste, não 

perdoou). 

Como o grande propósito da fábula é relatar fatos com personagens animais 

personificados representando metaforicamente a convivência entre os seres humanos, 

podemos confirmar que o texto conseguiu apresentar o seu propósito comunicativo fechando 

a compreensão dos sentidos do texto com a moral que traz um ensinamento e se harmoniza 

com o contexto da fábula formando um todo coerente. “Não basta dizer que é bom, basta 

mostrar que é”. 

A seguir, analisamos o texto 17. 

 

TEXTO 17 

A CADELA E O CACHORRO 

                                 Aluno 4 
 

Era uma vez...  Uma cadela muito feliz que tinha muitos amigos e nunca, nunca, nunca mesmo 

ela ficava triste até que um dia ela estava na escola dela e deu de cara com um cachorro muito lindo e 

ela se apaixonou por ele e só pensava nele o tempo inteiro mais ele não sentia nada por ela sofria por 

isso, dias e dias depois ela descobriu que ele estava gostando dela e ficou muito feliz, e ele pediu pra 

namorar com ela mais ela não aceitou. 

Ela tinha medo de uma coisa mais não sabia o que era e então eles só se beijaram e pronto. 

Depois disso nunca mais aconteceu nada entre eles cada um seguiu com sua vida eles cresceram 

mudaram de escolas foram pra faculdade e até que um dia eles se reencontraram e se apaixonaram de 

novo eles namoraram casaram e viveram felizes pra sempre... 

 

Moral: Tudo na vida tem seu tempo!    

 

 

No texto 17, observamos que ele cuidadosamente explicita na situação inicial um 

marcador temporal da narrativa utilizando-se da expressão “Era uma vez” e continua 
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apresentando os personagens “cadela muito feliz” / cachorro muito lindo. Esse aluno 

consegue manter uma unidade de sentido entre o anunciado no título e o que apresenta no 

momento introdutório do texto. 

Em seguida, o texto vai se encaminhando para um conflito que se dá quando a cadela 

se apaixona pelo cachorro, não é correspondida e sofre por isso. “[...] e só pensava nele o 

tempo inteiro mas ele não sentia nada por ela [...]”.Como em toda fábula, há o momento em 

que a situação pode surpreender o leitor, nessa narrativa acontece o clímax quando dias depois 

a cadela descobriu que ele (o cachorro) estava gostando dela; “[...] dias e dias depois ela 

descobriu que ele estava gostando dela [...]”. 

Ao utilizar a expressão “Ela tinha medo de uma coisa mais não sabia o que era” o 

autor do texto deixa implícito que a cadela tinha medo de se apaixonar mais ainda e se 

machucar, por isso apresenta os personagens cautelosos: “Depois disso nunca mais aconteceu 

nada” / “cada um seguiu sua vida”. Tomaram rumos diferentes, nisto se dá um novo estado de 

equilíbrio ao texto denominado por Cavalcante (2012, p. 65) de resolução - momento de 

redução efetiva da tensão para o desencadeamento levando ao seguinte desfecho “cada um 

seguiu sua vida” / “[...]um dia se reencontraram e se apaixonaram de novo eles namoraram 

casaram e viveram felizes para sempre [...]”. E para finalizar, o tópico desenvolvido termina 

com a moral, sinalizando uma hierarquia pela superordenação entre os sentidos do texto e a 

significação global apresentada pela reflexão que ela (a moral) nos traz: “Tudo na vida tem 

seu tempo”. 

 

TEXTO 18 

A FLOR E O BEIJA-FLOR 

                               Aluno 7 

 

Era uma vez uma flor, numa noite fria de outono pensando na vida. Ela viu o Beija-flor e logo 

se apaixonou pela beleza. De tanto ve-lo resolveu ter coragem e falar com ele. Então ela o chama. 

 Beija-flor queria lhe dizer que você é lindo e gostei muito de você. 

O Beija-flor disse: 

 Muito obrigado, pena que não posso dizer o mesmo de uma flor mucha que nem você. 

A flor decepcionada respirou e disse: 

 Eu posso ser feia e mucha. mais sou muito feliz como sou Mais não precisava mim ensutar desse 

jeito.  

 Ensutar como? 



80 
 

 Eu posso ser mucha e feia, mais eu sou uma pessoa boa e gentil. como minha mãe me ensinou. 

 Me desculpe flor, você tem razão eu fui muito grosso com você, em quanto você me elogiava eu só 

falava mal de você. Acho que não consigo falar que alguém pode ser melhor que eu. Me perdoe.  

 claro! todo mundo um dia erra com os seus atos. mais aprendemos errando.   

 Você pode me dar uma chance para sermos amigos? 

 todo mundo merece uma segunda chance então a flor e o Beija-flor se tornaram ótimos amigos. e 

sempre aprendendo com os erros. 

 

Moral: Nunca julgue uma pessoa pela aparência por que o mais importante é o  caráter. 

 

 

TEXTO 19 

A MOSCA E O SAPO 

                     Aluno 8 

 

A mosca estava voando tranquilamente pelos campos verde, voando-voando sem ver para 

onde ia, chegou em um pequeno lago, lá tinham 3 sapos, simpática a mosca queria conhecelos, então 

disse a mosca: 

 Olá sapos 

e os sapos com fome e sem comer nada não queriam conversa. 

então logo esticaram a língua grande querendo atingir a mosca. 

E a mosca assustada saiu voando, e arrependida de tentar falar com eles. 

Moral:Não confie em estranhos. 

 

Iniciamos a análise dos textos 18 e 19, já identificando nos dois, a partir dos títulos, 

“A flor e o beija flor”/ “A mosca e o sapo” que os alunos cumpriram com as exigências a que 

os textos os colocam. Por se tratarem de fábulas eles souberam personificar os animais. Em 

seguida, o texto 18 situa o acontecimento com relação ao tempo “[...]numa noite fria de 

outono”, já no texto 19 o aluno situa o local do acontecimento, “voando tranquilamente pelos 

campos verdes”. 

No início da fábula 18, a complicação inicia quando a flor se apaixona pelo beija-flor 

e ele recebe o elogio com menosprezo: “- Beija-flor queria lhe dizer que você e lindo e gostei 

muito de você” e ele responde grosseiramente: “ Muito obrigado, pena que não posso dizer o 

mesmo de uma flor mucha que nem você. Assim mesmo, ela não baixa a cabeça e retruca: “- 

Eu posso ser feia e mucha, mas sou muito feliz como sou”, “[...] sou boa e gentil como minha 

mãe me ensinou”. Nesse texto, a partir das respostas dadas pela flor, o aluno conduz o leitor a 
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refletir sobre a inteligência e humildade da flor que consegue vencer o orgulho do beija-flor, 

sua arrogância e pequenez humana em só saber valorizar pela aparência. 

Nessa direção, o texto encaminha-se para uma ação que conduz ao clímax que é 

quando o beija-flor inesperadamente pede desculpas à flor: “ Me desculpe flor, você tem 

razão eu fui muito grosso com você [...]” E como era de se esperar, pelo comportamento 

coerente da flor, ela o perdoa e mais uma vez leva o leitor a outra reflexão sobre o perdão, 

“todo mundo merece uma segunda chance”, “[...] e se tornaram ótimos amigos, e sempre 

aprendendo com os erros”.  A sequência da narrativa passa pelas modificações no processo da 

complicação onde os acontecimentos encaminham o leitor para uma moral que se relaciona 

exatamente com otodo tratado no texto. 

No texto 19, a complicação começa quando a mosca inocentemente se encontra com 

os sapos famintos, “ Olá sapos”, e a tensão aumenta quando os sapos não querem conversar 

com ela e logo estiram a língua para devorá-la. A situação final é marcada pelo livramento da 

mosca que consegue se salvar. “E a mosca saiu voando, e arrependida de tentar falar com 

eles”. Em sua moral o aluno nos deixa o ensinamento de que não devemos confiar em 

estranhos. 

Assim, observamos em ambos os casos que os textos seguem as orientações dadas 

em sala de aula. Os textos apresentam um supertópico organizador da construção textual 

obedecendo às características que compõem a fábula e consequentemente conduzindo-os a 

uma mesma temática do início à moral. Retomamos o pensamento de Antunes (2010, p. 

68/69), quando menciona que “[...] a concentração do texto em determinado tema lhe dá 

unidade” e explica que, em seu percurso, “esse tema vai-se desenvolvendo, ou melhor, vai 

progredindo”. As ideias vão se encaminhando a medida que surgem coisas novas que são 

acrescentadas em torno do mesmo tema. 

Para essa autora, “no texto, tudo precisa estar em convergência; tudo precisa estar 

encadeado”. O resultado dessa progressão articulada é a integração das várias partes em um 

todo (ANTUNES, 2010, p. 69). 

Assim sendo, observamos em ambos os textos que, ao seguirem as orientações dadas 

em sala de aula, construírem textos organizados de acordo com as características que 

compõem a fábula.  Nessa construção, os textos, consequentemente, apresentaram uma 

mesma temática do início à moral, revelando uma organização a partir das propriedades da 

centração. Idetificamos, assim,  textos com um subtópico conectado ao supertópico cuja 

centração é mantida pela repetição lexical. 
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Para Antunes (2010, p. 146) a interação dos vários núcleos temáticos do texto 

constitui uma condição de sua unidade global, isto é, os núcleos em interação compõem um 

quadro de referência onde as coisas se articulam, convergem entre si e ganham coerência. 

 

TEXTO 20 

A RAPOSA E O LOBO 

                     Aluno 12 

 
 

Dentro de uma cerca morava uma linda raposa chamada Margarida, e dentro de uma floresta morava um lindo 

lobo, porém, orgulhoso chamado Jânio. 

Um certo dia, os dois foram passear no bosque, e a raposa simpática elogiou o lindo pelo do lobo, o lobo 

orgulhoso disse: 

 eu sei; sou lindo de todo jeito, de lado, em cima, de todo canto. 

A raposa disse: 

 Que mal educado, estou lhe elogiando e você nem se quer disse obrigado! 

O lobo falou: 

 então se você quer que eu peça obrigado, então tá obrigado, Mal amada. 

disse a raposa: 

 por causa disso você não terá mais minha amizade, o orgulho fez com que percamos tudo que gostamos. 

O lobo disse: 

 Não preciso de sua amizade!!! 

e a raposa saiu e o lobo ficou sem amigos para sempre!!! 

Moral:Com o orgulho perdemos tudo! 

 

No texto 20, do aluno 12, reconhecemos a partir do título “A raposa e o lobo” que ele 

compreendeu o gênero fábula que lhe foi proposto escrever. Ele reúne três caraterísticas 

humanas como, a humildade que identificamos na personagem da raposa e o orgulho e a 

vaidade excessiva, na personagem do lobo. A partir daí, percebemos que se inicia uma 

complicação devido ao embate dessas características e porque logo em seguida o lobo ofende 

a raposa denominando-a de “malamada”.  Nesse diálogo conflituoso podemos identificar o 

clímax da narrativa quando a raposa resolve que o lobo não terá mais sua amizade, “ por 

causa disso você não terá mais minha amizade, o orgulho fez com que percamos tudo que 

gostamos”. O lobo por sua vez responde: “ Não preciso de sua amizade!!!”. 

Observamos, nesse texto, uma sucessão de segmentos com coesão e coerência, visto 

que através da presença de expressões como: “A raposa disse”/ “o lobo falou”/ “[...]então se 

você quer que eu peça [...]”/ “por causa disso [...]”/ “[...]e a raposa saiu e o lobo ficou sem 

amigos para sempre”. Através da relação de sentido entre o desenvolvimento e a moral do 
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enredo, observa-se a condução e a manutenção do tópico discursivo, em torno da fábula “ A 

RAPOSA E O LOBO”. A hierarquia tópica é mantida pela repetição lexical, por exemplo: 

raposa, margarida, lobo, Jânio, o lobo disse, o lobo falou. 

Na visão de Antunes (2010, p. 117), “[...] para que um grupo de palavras ou de frases 

constitua um texto, é necessário que esses conjuntos apresentem um encadeamento, uma 

articulação, elos de ligação”. Estando essa sequência bem articulada, as ações de linguagem 

promovem a realização do texto. 

Face a essa afirmativa, asseguramos que o aluno soube articular suas ideias de modo 

a se fazer entender pelo seu interlocutor. 

Na sequência deste trabalho analisamos o texto 21 e 22, conforme apresentamos a 

seguir: 

 

TEXTO 21 

O DRAGÃO CHORÃO 

Aluno 14 

 

Num reino muito distante havia um dragão, esse dragão era muito infeliz ele chorava rios de 

lagrimas. Perto da caverna desse dragão tinha uma cidadezinha de animais, nessa cidade tinha bicho de 

tudo quer jeito: magro, gordo, preguiçoso, todo pintado, todo liso e etc. 

Nessa cidade havia três amigos dragões. Um dia esses três amigos foram explorar uma 

caverna muito escura. No fundo da caverna tinha o dragão chorão. O dragão chorão era enorme de 

grande e como os três amigos eram pequeninos já iam sair correndo de medo. Mas então o dragão 

chorão falou: 

 Esperem por favor! Eu não sou mal só quero amigos estou muito infeliz por favor. 

e então o dragão chorão começou a chorar. Dois dos dragões saírão correndo e o que ficou falou: 

 Não chore vou ser seu amigo, mas aqui é tão sem cor. Você se sentira melhor na cidade la você será 

muito feliz. 

E os dois foram para a cidadezinha. O dragão chorão não era mais chorão e seu nome passou a ser 

dragão alegria. 

 

Moral:Não importa a quantidade de amigos sim que você seja feliz 
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TEXTO 22 

O FILHOTE DE MACACO E A ONÇA 

                                            Aluno 15  

 

Era uma vez um filhote de macaco que tinha se perdido na floresta, e não sabia voltar para 

casa, e na floresta que ele tava era muito perigosa. 

Era cheia de animais perigosos, e ele tava com muito medo, mais o macaquinho não sabia que 

ali perto tinha uma onça que estava morrendo de fome, e que estava observando o pobre macaquinho 

que estava perdido, de repente o macaquinho escuta um barulho, e fica com medo e começa a correr. 

A onça percebe que o macaquinho começou a correr então ela corre atrás do macaquinho, o 

macaquinho percebe que estar sendo perseguido, e se esconde. A onça olhando para os lados e não 

percebe que na frente dela tem um buraco, e ela cai no buraco que era muito fundo, e o macaquinho 

continuou atrás dos seus pais, ele andou andou e de repente encontra os seus pais e eles viveram 

felizes. 

Moral:O que se acha o mais esperto nem sempre é o esperto. 

 

Nos textos 21 e 22, identificamos sequências narrativas as quais consideramos uma 

fábula por encontrarmos a partir dos títulos elementos caracterizadores indicadores desse 

gênero. Em ambos os textos, visualizamos a situação inicial, por exemplo, no texto 21 ele 

começa com: “Num reino muito distante havia um dragão, esse dragão era muito infeliz [...]” 

No texto 22, “Era uma vez um filhote de macaco que tinha se perdido na floresta, e não sabia 

voltar para casa [...]”. Os textos se encaminham para as suas complicações, e essas 

complicações se assemelham porque tanto em um texto quanto em outro a temática é a 

tristeza e a solidão. Em um texto, a tristeza do dragão que vivia chorando em uma caverna 

escura e no outro texto a solidão do macaco perdido na floresta perigosa. 

Nos textos 21 e 22, os alunos conseguem desenvolver suas narrativas dentro dos 

parâmetros da sequência narrativa proposta por Cavalcante (2012) seguindo os passos da 

situação inicial, da complicação, conforme citamos, das ações para o clímax, quando no texto 

21 ele mostra: “Dois dos dragões saíram correndo [...]”,criando uma expectativa no leitor de 

que nenhum iria ajudar ao dragão chorão. Já no texto 22 o clímax se dá quando “de repente o 

macaquinho escuta um barulho, e fica com medo e começa a correr” / “A onça percebe que o 

macaquinho começou a correr então ela corre atrás [...]”. 

No texto 21 a situação final ocorre quando o único dragão que ficou fala: “ Não 

chore vou ser seu amigo, mas aqui é tão sem cor” / “lá você será muito feliz”. Enquanto no 

texto 22, essa situação final acontece quando o macaco consegue se esconder e a onça “cai no 

buraco que era muito fundo”. 
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Nos dois textos 21 e 22, os alunos conseguiram finalizá-los promovendo nos textos 

“um novo estado de equilíbrio” quando no texto 21 o aluno diz: “Os dois foram para 

cidadezinha. O dragão chorão não era mais chorão e seu nome passou a ser dragão alegria”. 

No texto 22 o aluno diz: “[...] e o macaquinho continuou atrás dos seus pais, ele andou andou 

e de repente encontra os seus pais e eles viveram felizes”. 

Em se tratando da moral verificamos que souberam adequá-las à temática 

desenvolvida no enredo das suas narrativas. 

Evidenciamos no percurso das construções textuais acima, que os alunos 

conseguiram organizar os textos de modo a fazer com que houvesse uma superordenação 

entre os tópicos discursivos nos textos, visto que se fizeram entender. 

No texto 21, “O dragão chorão” fizemos a análise com base na organização tópica, 

proposta por Cavalcante (2012). Conforme a pesquisadora, os tópicos acontecem nos planos 

vertical e horizontal. São estes planos que garantem a coesão e a coerência do texto. Vejamos 

a análise: 

 

Supertópico – O dragão chorão 

Subtópico 1 – chorão, infeliz, morava sozinho, enorme de grande; 

Subtópico 2 – dragões amigos, pequeninos e medrosos; 

Subtópico 2.1 – dragãozinho, amigo do dragão chorão; 

Subtópico 2.1.2 – dragão chorão torna-se feliz, dragão alegria. 

 

Na compreensão de Cavalcante (2012, p. 87/88) a propriedade da organicidade se dá 

quando “o tópico se apresenta em subtópicos, que possuem entre si uma relação de 

interdependência em dois planos: vertical e horizontal”. O tópico central e os subtópicos a ele 

subordinados formam essa relação no plano vertical 

Observamos que os subtópicos foram organizados nos parágrafos do texto, de forma 

encadeada mantendo uma relação de interligação coerente com o tópico central. Conforme 

visualizamos nas passagens do texto: “Num reino distante havia um dragão, esse dragão era 

muito infeliz [...].Perto da caverna desse dragão tinha uma cidadezinha de animais [...]”. 

“Nessa cidade havia três amigos dragões. Um dia esses três amigos foram explorar uma 

caverna muito escura. No fundo da caverna tinha o dragão chorão. O dragão chorão [...]”. O 

texto está organizado horizontalmente de forma que a progressão hierárquica torna-se 

evidente, “havia um dragão; nessa cidade havia três amigos dragões”; “um dragãozinho ficou 
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amigo e os dois foram para a cidadezinha”. Nesse plano horizontal temos o “dragão chorão”, 

seus atributos e a relação com os outros dragões, no caso o único que lhe aceitou como amigo. 

A narrativa procede a as relações dos termos e elementos coesivos garantem a 

sequenciação e referenciação do texto. No plano vertical, o supertópico central “dragão 

chorão” é apresentado e, em seguida, os elementos do texto são mantidos pela repetição 

lexical; dragõezinhos, um dragãozinho, dragão, chorão, infeliz. 

No texto “O FILHOTE DO MACACO E A ONÇA”, os tópicos se evidenciam 

através do encadeamento das ideias que acontecem devido a sequencia narrativa através dos 

elementos que compõem a fábula e cumprem a função de delimitar o espaço onde o fato 

acontece; "[...] um filhote de macaco que tinha se perdido na floresta; [...] e na floresta que ele 

tava era muito perigosa”. Evidenciamos também uma interdependência de nexos de 

equivalência referencial como: “[...] mas o macaquinho não sabia que ali perto tinha uma onça 

que estava morrendo de fome, e que estava observando o pobre macaquinho”. “A onça 

percebe que o macaquinho começou a correr e então ela corre atrás do macaquinho”. Existe 

uma associação muito clara entre o título, “O FILHOTE DE MACACO E A ONÇA” e os 

vocábulos do mesmo campo semântico como: filhote de macaco que tinha se perdido na 

floresta, floresta perigosa, cheia de animais perigosos, tava com medo, começa a correr, 

macaquinho perdido, perseguido, se esconde. 

 

TEXTO 23 

O GATO ROSA 

           Aluno 16 

Certa vez um gato muito feio estava passeando sobre os lindos jardins do castelo de uma 

princesa. Ele andou muito e se cansou, quando de longe viu as rosas do jardim da princesa. Ele chegou 

perto delas e disse: 

 Eu queria ser igual a vocês, rosas lindas e cheirosas. Só que por ali andava um fada, ouviu o 

desejo do gato e lhe disse: 

 Gato, se você quiser eu poso lhe transformar, mas tem um porém, acho que um gato não vai 

se acostumar com a vida de uma rosa. 

E o gato disse:  mesmo assim quero que me transforme numa rosa. E a rosa respondeu: 

 Tudo bem. E transformou o gato em rosa. Ele falou feliz e agradeceu. Dois dias depois ele 

estava muito triste porque a vida de rosa é muito parada, fica sempre no mesmo lugar, não tem 

emoção. A fada apareceu para ver como o gato estava. Foi então que o gato disse que não estava 

gostando da vida de rosa e explicou a situação. A fada lhe disse:  Vou lhe transformar em gato de 
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novo mais vai ser seu último desejo que realizo. A fada transformou a rosa em gato de novo e ele 

agradeceu e foi embora muito feliz. 

 

Moral:Não queira ser o que não é.  

 

 

Na fábula do aluno 16, texto 23, (O gato rosa), identificamos que o narrador de 3° 

pessoa inicia o texto situando o personagem principal e na ocasião apresenta o tempo 

indefinido e situa o lugar do acontecimento; “Certa vez um gato muito feio estava passeando 

sobre os lindos jardins do castelo de uma princesa”. 

A complicação, uma das fases da narrativa responsáveis pelo início da tensão no 

texto realiza-se a partir do momento em que o gato encontra-se com as rosas e demonstra o 

desejo de se transformar em uma delas. “ Eu queria ser igual a vocês [...]” E como toda 

fábula se configura como um texto de ficção, eis que aparece uma fada que realiza o desejo do 

gato transformando-o em uma rosa. 

Ao prosseguir com a narrativa, o aluno deixa transparecer o momento do clímax 

quando após dois dias o gato demonstra tristeza pela transformação e por achar que “ a vida 

de rosa é muito parada”. Na resolução, entendemos ser o momento em que a fada volta para 

saber como estava o gato com a vida de rosa e o mesmo explica-lhe da sua insatisfação 

enquanto que na situação final a fada lhe transforma em gato de novo e lhe garante: “... mais 

vai ser seu último desejo que realizo”. O gato agradece e vai embora feliz. 

O último tópico analisado é a moral e a percebemos coerente com o assunto tratado 

no texto, “Não queira ser o que não é”, nos deixando uma reflexão sobre um ensinamento de 

que devemos gostar de ser quem realmente somos. 

Como o nosso propósito é observar se o aluno soube realizar a interação entre as 

partes que formam o texto, podemos afirmar que estamos diante de um texto topicamente 

organizado. A organização do tópico é mantida, haja vista que o supertópico “O GATO 

ROSA” é desenvolvido na fábula em dois subtópicos: o primeiro engloba uma parte do texto 

com a expressão “certa vez um gato [...]” até “ele falou feliz e agradeceu”. O segundo 

supertópico começa com o enunciado “dois dias depois [...]” o que corresponde ao momento 

de reconhecimento da vida “parada” de uma rosa. 
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Texto 24 

O GATO TRAÍDOR 

                Aluno 17 

 

Era uma vez um gato, ele morava numa casa, essa casa era muito grande, luxuosa e bonita. 

Nessa casa só morava ele e o dono, e esse dono era muito carinhoso com ele, mais ele nem 

ligava, não tinha um amor por dono, ele falava:  

  Não Amo ninguém nem eu me Amo ele é babaca de ter tanto carinho por mim. 

Um Belo dia o dono decidiu adotar outro gato, porque ele achava que ele estava muito triste 

porque estava sozinho, mais se enganou porque ele ficou com ódio ele não queria ninguém para 

dividir a casa. 

Então ele decidiu enganar esse novo gato para o dono ficar com ódio dele ele falou para o 

outro gato:  Mano você sabe né que o nosso dono sai de noite e volta de tarde do outro dia e nós 

ficamos em casa sozinho né então você pega leite porque ele não dar leite pra gente então você pega o 

leite e nós bebemos. O outro gato respondeu: 

 Mais isso né roubo? 

 É não a gente só vai pegar e depois devolve. Confie em mim.  Tá certo, confio. 

Mais o dono saio de manhã não de noite ele foi para geladeira pegou o leite e quando tava bebendo o 

dono apareceu!!! ele asustado tentou explicar mais o dono não queria saber Pegou o gato e jogou para 

fora de casa. O outro gato olhando tudo morrendo de rir e falou:  Ou otário foi confiar em mim. 

 

Moral:Não confie em qualquer pessoa, qualquer palavra, qualquer sorriso. As pessoas fingem muito 

bem 

 

No texto 24, visualizamos a presença de um personagem cujas características 

marcantes são o fingimento e a traição. Identificamos neste texto todas as fases que 

contribuem para uma narrativa com sentido completo em sua sequência. Podemos começar 

pela parte introdutória da narrativa em que o aluno apresenta o personagem, “Era uma vez um 

gato”, e selecionando o lugar dos acontecimentos, “[...]ele morava numa casa, essa casa era 

muito grande, luxuosa e bonita”. 

A personagem protagonista da história era muito bem tratada pelo seu dono que em 

nenhum momento percebia que o gato fingia e que era alguém muito difícil até pelo fato de 

não amar a si próprio. 

E a complicação é desencadeada pela presença de um novo gato que o dono adotou 

para fazer companhia ao gato traidor. A presença do amigo despertou um sentimento de 

inveja e competição, “[...]ele ficou com ódio ele não queria ninguém para dividir a casa”. E 
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eis que ele resolve armar uma cilada para o novo companheiro: “[...] você pega o leite e nós 

bebemos” e o novo amigo ingênuo, ainda questiona: “ Mas isso né roubo?”. 

A fase das ações para o clímax acontece quando o novo gato resolve fazer tudo o que 

pede o gato traidor e entra em ação: “[...] pegou o leite e quando tava bebendo o dono 

apareceu!!!”. Houve uma tentativa de explicação  não aceita pelo dono que imediatamente 

jogou o gato para fora de casa. E para explicitar o significado global da história identificamos 

a moral que consegue estabelecer uma articulação entre as ideias desenvolvidas, sendo 

possível visualizar o princípio da centração devido a essa organização hierárquica tópica que 

convergem para os sentidos do texto. A manutenção do tópico ocorre, pois em todas as partes 

da narrativa o gato aparece como referente, o que possibilita a construção em torno do 

supertópico “gato traidor”. Há três subtópicos identificados na hierarquia: a descrição da 

moradia do gato e do dono; a adoção do “outrogato” e o terceiro que consiste na complicação 

da fábula cujo enfoque é a ação do dono do gato ao sair pela manhã. Notamos que são 

momentos distintos da fábula que constituem o texto como um todo de sentido. 

 

Texto 25 

O LEÃO E A ONÇA 

  Aluno 18 

 

Certo dia, uma onça que vivia muito feliz com sua família na floresta, ouviu uma 

conversa de dois animais que diziam assim:  Eu ouvi falar que dois caçadores iriam vir aqui 

na floresta para matar todos os leões e onças. 

E a onça saiu correndo para avisar a sua família. Depois de avisar a todos, eles foram 

se esconder. E os caçadores chegaram e a família estava escondida. Mas os caçadores 

acharam toda a família da onça e mataram todos eles, menos a onça. 

A onça voltou para ver sua família. Após chegar lá estavam mortos, e ela chorou 

muito. Dois anos depois... a onça vivia sozinha na floresta, até que um dia um leão muito 

lindo chegou na floresta e encontrou a onça sozinha chorando, e foi perguntar o que 

aconteceu, e ela respondeu:  Eu vivo sozinha pois toda minha família morreu e eu não tenho 

amigos. E o leão respondeu:  Agora você tem um amigo! E ela perguntou:  Quem? E ele 

disse:  Eu. 

A onça ficou muito feliz. 

Até que um dia eles se apaixonaram e começaram a namorar; um ano depois... eles se 

casaram e tiveram filhotes. A onça ficou muito feliz pois estava com sua nova família. 

 

Moral:O amor pode curar a dor. 

 

 



90 
 

No texto 25, os acontecimentos se dão em uma floresta num tempo indefinido, 

“Certo dia, uma onça que vivia muito feliz com sua família na floresta [...]” As ações as quais 

denominamos de complicação iniciam-se com a onça que sai correndo para avisar a sua 

família sobre os caçadores que viriam à floresta matar leões e onças. Embora seu esforço 

tenha sido em vão, pois os caçadores descobrem a família da onça e a mata. 

O desenrolar dos acontecimentos que desencadeia o clímax da narrativa ocorre 

quando a onça volta para ver a família e a encontra morta e ela vive alguns anos de solidão e 

tristeza. Após decorridos dois anos, eis que na história os ânimos tomam um novo rumo a que 

chamamos de resolução que é quando aparece o leão que se aproxima da onça e se propõe 

tornar-se amigo da onça: “E o leão respondeu: Agora você tem um amigo”. /” A onça ficou 

muito feliz”. A partir dessa avaliação/ comentário que se relaciona com os acontecimentos, 

com intuito de amenizar a tensão, a narrativa se encaminha para o final. Essse estado de 

equilíbrio acontece quando os personagens se apaixonam e começam a namorar, se casam e 

têm filhotes. “Até que um dia eles se casaram e tiveram filhotes”. “A onça ficou muito feliz 

pois estava com sua nova família”. 

Além disso, convém observar que a moral da fábula converge para os sentidos do 

texto, uma vez que a união do leão com a onça consegue curar a dor. 

Do ponto de vista da hierarquia tópica, observamos que o supertópico resumido no 

título é identificado na centração materializada na repetição do léxico: onça, floresta, família, 

caçadores, leão. Há dois subtópicos nesse texto, em dois momentos da narrativa, sendo o 

primeiro cujo foco é a história da família da onça, culminando com a morte desta. O segundo 

engloba o segmento que começa com o encontro do leão com a onça. Assim, se estabelece a 

coerência construída pela narrativa e suas partes específicas. 

 

Texto 26 

O LOBO APAIXONADO 

                       Aluno 19  
 

Era uma vez, uma loba muito linda, que adorava cantar. 

Ate que um dia ela conheceu um lobo que se chamava Mário ele era muito legal, meigo, gentil 

e etc... eles se conheceram no parque e viraram melhores amigos, eles só  tinham 10 anos, depois de 

muito tempo... eles  eram adolescentes e o lobo se apaixonou e não sabia o que fazer então ele 

resolveu o que fazer... 
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E decidiu contar toda a verdade para ela e ele foi contar, quando ele contou ela ficou chateada 

porque ela não sabia o que fazer  e ela disse:  Eu não acredito! isso não podia acontecer. E o lobo 

disse:  desculpa mais eu não controlo o coração, e ele foi embora. 2 semanas depois... 

Ela descobriu que estava apaixonada por ele também, e resolver ir atrás dele e o encontrou e 

contou, ele ficou muito feliz e ficaram juntos. Dois anos depois... 

Se casaram tiveram filhos e viveram felizes pra sempre. 

 

Moral: De uma grande amizade pode nascer o Amor. 

 

O aluno 19 (texto 26), ao iniciar a narrativa fazquestão de identificar para o leitor os 

personagens: “[...] Uma loba muito linda, que adorava cantar” e caracteriza o outro 

personagem psicologicamente: “um lobo que se chamava Mario ele era muito legal, meigo, 

gentil e etc. [...]”. Deixa clara a noção de se tratar de um texto narrativo ao introduzir com 

“Era uma vez”. 

Ao prosseguir com a narrativa verificamos que a complicação, elemento essencial à 

sequência narrativa, desencadeia-se a partir da descoberta da paixão do lobo pela loba que o 

deixa sem saber o que fazer.  Quando decide contar toda a verdade para a loba ela se chateia 

por não saber também o que fazer: “Eu não acredito! Isso não podia acontecer”. 

Implicitamente percebemos o clímax dessa narrativa marcada pelo suspense que ocorre 

quando os dois só passam a se ver após duas semanas e ela descobre que também estava 

apaixonada por ele. Um fato que nos chama atenção é o fator tempo em toda a sua construção 

“[...] eles só tinham 10 anos, depois de muito tempo [...]eles eram adolescentes [...]” / “2 

semanas depois [...]”/ “Dois anos depois [...]”/ “Se casaram tiveram filhos e viveram felizes 

para sempre”. 

Nessa composição textual marcada por alternância temporal infere-se que o aluno 

assinala a troca de tempo como uma necessidade para a manutenção de sentido como 

justificativa do tempo inicial: “Eles só tinham 10 anos” / “[...]Eles eram adolescentes [...]”. 

Enfim, se utiliza dessas expressões com intuito de organizar as sequências tópicas, 

para isso se faz necessário que o leitor busque suas funções particulares dentro do contexto 

discursivo. Nesse texto, o supertópico é identificado no título, sendo mantido ao longo do 

texto pelas repetições. Há um único segmento tópico que reúne toda a história. 
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TEXTO 27 

O MACACO E A OVELHA 

          Aluno 20  

 
Certo dia, o macaco estava passeando no parque foi quando a ovelha chegou. O macaco todo 

educado falou: 

 Oi tudo bem com você? Você é tão linda, branquinha e tão macia! 

A ovelha agradeceu e falou: 

 E você ao contrário de mim é feio, preto e com o pelo parecendo uma vassora. 

O macaco não falou nada, saiu correndo pra casa chorando muito triste e pensando até em se 

matar. Quando chegou em casa a mãe dele percebeu que ele estava muito mal e foi conversa com ele: 

 O que foi meu filho? Por que você esta assim? 

E ele falou tudo que tinha acontecido, e sua mãe falou assim: 

 Meu filho, não fique assim, essa ovelha vai ter o que ela merece, e você tem que gostar de 

você como você é e as pessoas têm que aprender a gostar das pessoas como elas são por dentro não 

por fora. 

O macaco e a ovelha estudavam na mesma escola. Quando foi um dia a professora de 

Português estava falando sobre preconceito racial e a ovelha se tocou no que tinha feito, e foi la no 

macaco e deu um abraço nele e pediu desculpa e eles ficaram amigos. 

 

Moral: O que importa não é a cor da pele mas sim o caráter.    

 

No texto 27, do aluno 20, presenciamos características marcantes do gênero fábula, 

começando pelo título “O macaco e a ovelha”. Ao iniciar o texto o aluno confirma o seu 

entendimento sobre a fábula, texto narrativo, quando utiliza a expressão temporal indefinida, 

“Certo dia” e situa o acontecimento, “o macaco estava passeando no parque [...]”. 

A narrativa segue sua sequência a partir de um diálogo entre o macaco e a ovelha. 

Essa sequência já começa marcada pela complicação em que a ovelha discrimina o macaco 

“Você ao contrário de mim é feio, preto e com pelo parecendo uma vassora”. Essa afirmação 

deixa o macaco muito entristecido, muito mal, momento em que se evidencia o clímax do 

acontecimento. 

O texto se encaminha para um momento de “redução de tensão” quando a mãe do 

macaco entra na história e com sua sabedoria tenta amenizar a angústia do macaco, “Meu 

filho, não fique assim. Essa ovelha vai ter o que ela merece, e você tem que gostar de você 

como você é e as pessoas têm que aprender a gostar das pessoas como elas são por dentro e 

por fora”. O macaco e a ovelha estudavam na mesma escola.  E um “novo estado de 
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equilíbrio" no texto surge quando um dia a professora de Português aborda o tema 

“preconceito racial” e a ovelha aprende a lição e pede desculpas ao macaco. A moral da 

fábula interage com o núcleo temático do texto, e assim constitui uma condição para que haja 

unidade entre os sentidos do texto e a lição que a moral transmite para o leitor. 

Analisando os textos citados, podemos observar que em todos eles aparecem os 

títulos. Dessa forma, os alunos demonstraram que ao se apropriarem das histórias perceberam 

que era importante para a construção do enredo, visto que o título desperta certa curiosidade 

ao leitor estimulando a fazer a leitura por completo. 

Em se tratando dos indicadores temporais, verificamos que em todos se fazem 

presentes, são esses elementos que indicam o tempo em que transcorrem as ações situando-as 

na narrativa. Com relação ao espaço onde se dão os acontecimentos, em algumas narrativas 

aparecem de forma explícita e em outras implicitamente, não causando nenhuma alteração na 

compreensão do enredo. 

No que se refere à construção do discurso pudemos encontrar nos textos os 

indicadores do discurso identificando o diálogo entre os personagens ao empregarem os dois 

pontos e o travessão. 

Com relação ao comportamento dos personagens os alunos demonstraram 

personificar muito bem os animais e reconheceram, conforme as orientações, que as fábulas 

como produto da cultura humana, influenciam e são influenciadas pelos valores sociais, 

políticos, éticos, religiosos, da história da sociedade.  Desse modo, eles comprovaram o 

avanço significativo da aprendizagem sobre o gênero, quando em suas narrativas souberam 

aplicar bem as atitudes, vícios, virtudes, ações, defeitos, qualidades, esperteza, sabedoria, 

solidariedade, perdão, bondade etc., enfim, todos esses aspectos inerentes à vida humana. 

Um dos pontos desta análise foi observar a estrutura composicional do gênero fábula 

com o objetivo de visualizar os elementos estruturais do enredo como: situação inicial, 

complicação, clímax, o desfecho e a moral, levando em consideração o desenvolvimento 

coerente das ideias, no intuito de identificar se havia progressão no percurso da construção 

dos sentidos do texto, pois conforme Antunes (2010, p.69) “ocorre que, no texto, tudo precisa 

estar em convergência; tudo precisa estar encadeado”. 

Ao lermos as demais fábulas que compõem o livreto, constatamos que todas elas 

seguem a estrutura do texto narrativo, de modo que conseguimos identificar o supertópico 

organizador de cada texto, quando a grande maioria dos alunos conseguiu organizar a sua 

produção escrita dentro dos critérios que contemplaram a sua faixa etária e o gênero 

apresentado. 
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Entendemos, assim, que o enfoque dado a essa categoria do tópico discursivo durante 

as atividades didáticas, facilitaram a compreensão dos alunos no processo constitutivo dos 

textos. Desse modo, ressaltamos que o professor assume um papel primordial na relação entre 

leitor/texto e texto/leitor, pois é ele o mediador; é ele quem instiga que provoca no aluno a 

vontade de mergulhar no texto, de compreender, de procurar os implícitos do texto. 

Também, constatamos que as fábulas constituem um rico instrumento pedagógico 

que permitem um trabalho articulado com a língua oral e a língua escrita, ampliando, ainda, a 

reflexão das ações humanas por meio do pensamento e da ação dos personagens criados, além 

da sua característica específica que é a moral. 

Este trabalho configura-se como mais uma proposta de se trabalhar com o gênero 

fábula, como um artefato para a melhoria da produção escrita dos alunos, no entanto, não 

deixou de ter sua relevância, uma vez que envolveu os principais autores do processo de 

ensino e aprendizagem: o professor e o aluno. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta intervenção, buscamos minimizar as dificuldades apresentadas por alunos do 

6º ano do ensino fundamental em escrever textos sem obedecer aos procedimentos da 

manutenção temática garantida pela organização dos tópicos discursivos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa recomendam o uso da 

diversidade de gêneros textuais para o ensino da leitura e da escrita. Nessa perspectiva, vemos 

o professor como o responsável por estimular o aluno à leitura e à produção de textos, 

elaborando projetos adequados às suas necessidades visando ultrapassar a capacidade desse 

aluno de um simples leitor de tipologias textuais a leitor e produtor de diversificados gêneros 

discursivos. 

A partir das orientações desses documentos oficiais citados ao longo desta 

dissertação e dos diversos estudiosos sobre o ensino e aprendizagem da leitura e da produção 

textual escrita, apoiamo-nos nesses referenciais teóricos direcionados pelos parâmetros sócio-

interacionistas. 

Compreendemos que o trabalho com a produção textual, conforme expusemos ao 

longo desta dissertação requer do profissional de Língua Portuguesa um esforço que vai muito 

além de um trabalho voltado para uma preocupação com os aspectos formais da língua, como 

as normas gramaticais pura e simplesmente. É importante desenvolver em nossos alunos a 

ideia de que escrever é saber o que dizer, em que contexto, para quem e com uma finalidade 

bem definida. 

Dessa forma, é necessário que haja organização do que queremos dizer oralmente ou 

pela escrita ao nosso interlocutor. Nesse aspecto, ressaltamos que o nosso maior desafio na 

sala de aula é oportunizar meios para que os alunos consigam produzir textos de diversos 

gêneros passiveis de compreensão pelos interlocutores e repletos de significação, além de 

possuírem a caraterística da coa articulação. 

A experiência de sala de aula com turmas do ensino fundamental II (6º ano) levou-

nos a perceber que muitos estudantes apresentam dificuldades em organizar seus textos 

seguindo o princípio da organização tópica. Por esse motivo, ao retornarmos à questão de 

pesquisa para a qual buscamos encontrar resposta que foi: “os alunos conseguem desenvolver 

tópicos discursivos que estabelecem a organização do texto escrito, tornando-o um todo 

coerente e significativo no gênero fábula? Seguindo o objetivo geral da proposta de 

intervenção que consistiu em investigar a competência da organização escrita dos alunos, 

detemo-nos na análise das atividades que compunham a sequência didática, na tentativa de 
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localizar nas produções os conhecimentos construídos com os alunos nas aulas sobre a 

organização hierárquica dos textos. 

Chegamos à conclusão de que ao desenvolvermos ações didáticas a partir dos 

gêneros textuais, literários, multimodais em sala de aula, abrimos caminhos que contribuíram 

para que os alunos se aproximassem da escrita de textos mais bem organizados, do ponto de 

vista tópico. Tal observação se deve ao fato de o aluno ter produzidos textos 

predominantemente narrativos, os quais apresentaram a progressão do tópico considerando as 

partes constitutivas do gênero focalizado. 

Tal assertiva confirmou-se em nossa intervenção com o desenvolvimento da 

sequência didática, quando em suas produções finais os alunos demonstraram uma visível 

evolução ao apresentarem textos com relação de sentido entre as suas partes, formando um 

todo coerente, capazes de serem entendidos em seu propósito comunicativo pelos seus 

interlocutores. 

Dessa forma, entendemos que o primeiro passo para que os alunos conseguissem 

escrever pautados pelas categorias da centração e da organicidade foi a necessidade de que 

houvesse  uma reformulação da nossa prática docente ao refletir sobre as metodologias usadas 

na sala de aula.  Nessa direção percorremos um caminho objetivando capacitar os alunos para 

escreverem textos inseridos em um contexto social, colocando-os a par dos conhecimentos 

envolvidos na produção textual e também orientando sobre a questão da organização tópica 

como forma de garantir a unidade aos textos. 

 Convém destacar que os textos dos alunos, produzidos após a sequência didática, 

embora apresentando problemas de ordem da ortografia, pontuação e da concordância, 

revelaram um progresso no que diz respeito às unidades de sentidos do texto em que pudemos 

identificar o tópico geral, ou seja, o assunto central para o qual os demais assuntos se 

relacionassem. Dessa forma, compreendemos que as atividades em torno dos tópicos 

discursivos, embora ainda pouco discutida no universo da sala de aula, trouxe importantes 

contribuições para que possamos compreender a sua importância como princípios 

organizadores do texto. 

É certo que obtivemos avanço na aplicação desses conhecimentos, embora os alunos 

ainda estivessem em processo de apropriação da escrita. O trabalho com a sequência didática 

influenciou bastante a prática com o gênero fábula através de suas atividades de caráter 

modular que permitiram que os alunos desenvolvessem suas habilidades de escrita, de modo 

que conseguimos obter melhoras significativas na comunicação e acompanhamos este 
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progresso a partir do envolvimento dos alunos com os textos, ao lerem e produzirem as suas 

fábulas. 

A partir das análises dos 14 (quatorze) primeiros textos que compõe o corpus da 

pesquisa, é fato que encontramos dificuldades comuns apresentadas pela maioria dos alunos 

em escrever textos seguindo a organização tópica, entretanto, compreendemos que ao 

organizarmos as nossas aulas com estratégias de leitura e escrita e com objetivos bem 

definidos a partir de um gênero textual é possível obtermos textos coerentes. 

Ao oportunizarmos aos alunos condições de ler e produzir fábulas, ampliamos a sua 

visão de mundo e promovemos o desenvolvimento de suas percepções, uma vez que todos os 

tipos de produções literárias existem com o propósito de satisfazer as necessidades do ser 

humano. 

É importante enfatizar que, quando partimos dos problemas diagnosticados no 

contexto da sala de aula de Língua Portuguesa, entre eles as dificuldades dos discentes em 

escrever textos com clareza a fim de obter na interação com o leitor a construção de sentidos, 

procuramos encontrar soluções com base de apoio, sobretudo, no modelo da pesquisa-ação.  

Nesse sentido, destacamos o caráter de investigação que tem como objetivo responder com 

eficiência sob a forma de diretrizes transformadoras, os problemas reais que não conseguimos 

solucionar através dos procedimentos convencionais. Aprendemos, também, como é 

importante que respeitemos cada uma das etapas da escrita, valorizando cada momento da 

construção do texto. 

Por essa razão, convém reconhecer o grande diferencial do PROFILETRAS cuja 

contribuição para a formação continuada dos docentes reside na promoção do 

aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais da rede básica de ensino. Ressalto, também, 

não somente a possibilidade de ter realizado uma intervenção em uma sala de aula específica, 

mas por eu fazer parte dessa sala de aula, fato que contribuiu com muita clareza para que eu 

possa me posicionar.  Assim reitero as contribuições deste trabalho por nos ter possibilitado 

pensar como um profissional reflexivo e que pode reconhecer o fruto de um esforço que 

colocou, desde o início do curso, que não teríamos receitas para problemas, mas dados 

empíricos frutos do nosso fazer pedagógico a ser repensados. 

 

 

 

 

 



98 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2009. 

______. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010. 

 

BAGNO, Marcos. Fábulas Fabulosas. In: Práticas de leitura e escrita/ Maria Angélica 

Freire de Carvalho, Rosa Helena Mendonça (orgs.). – Brasília Ministério da Educação, 

2006. 

 

______. Nada na língua é por acaso: ciência e senso comum na educação em língua 

materna. Presença Pedagógica, Belo Horizonte, v.12, n.71, p. 22-29, set./out. 2006. 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 2. Ed. São Paulo. Martins Fontes, 1992. 

 

______.Estética da criação verbal. 5. Ed. São Paulo: Edições Loiola, 2009. 

 

______. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 5. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010.  

 

BARROS, Eliana Merlin Deganutti de; RIOS-REGISTRO, Eliane Segati (Orgs.). 

Experiências com sequências didáticas de gêneros textuais. Campinas, SP: Pontes 

Editores, 2014. 

 

BORTONI-RICARDO, Stelle Maris. O professor pesquisador: introdução à pesquisa 

qualitativa. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Português.  (3º e 4º ciclos do ensino fundamental). Brasília: 

MEC, 1998.  

 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

arte. Brasília: MEC/SEF, 2001. A literatura infantil: visão histórica e crítica. São Paulo: 

Global, 1985. 

 

CARVALHO, B. V. A literatura infantil: visão histórica e crítica. São Paulo: Global, 

1985. 

 

CAVALCANTE, Mônica Magalhães. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2012.  

 

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: Teoria, Análise Didática. – 1. ed. São 

Paulo: Moderna, 2000 p. 163 – 183. 

 

DIONISIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora 

(Orgs.). Gêneros textuias & ensino. 5 ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 

 

DOLZ, Joaquim: NOVERRRAZ, Michéle: SCHNEUWLY, Bernard. Sequências 

didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY. 

Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. Trad. de Roxane Rojo e 

Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004. 



99 
 

GÄRTNER, Hans; ZWERGER, Lisbeth. 12 Fábulas de esopo. 7 ed. São Paulo: Editira 

Ática, 2000. 

 

FÁVERO, Leonor Lopes; ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O.; AQUINO, Zilda, G.O. 

Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna. 8.ed. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro Salles. Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

LEITE, Ivana Arruda. Fábulas de esopo. São Paulo: Escala Educacional, 2004. 

 

JUBRAN, Clélia Cândida Abreu Spinardi e KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça 

(organizadoras). Gramática do Português Culto falado no Brasil – construção do 

texto falado. Vol.I. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2006. 

 

KOCH, Ingedore G. Villaça.A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1999. 

 

______. Ingedore Villaça; Elias, Vanda Maria, Ler e Escrever: estratégias de produção 

rextual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

 

______. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

LOBATO, Monteiro. Fábulas. São Paulo: Brasiliense, 1970. (obras completas). 

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. In: A. 

Dionísio; A.R. Machado e M.A. Bezerra (orgs.) Gêneros textuais e ensino. Rio de 

Janeiro: Lucerna, 2002. 

 

______. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008. 

 

______. Gêneros Textuais; definição e funcionalidade, In: DIONÍSIO. A. P., 

MACHADO, A. R.; BEZERRA M. A. Gêneros textuais e ensino. São Paulo: parábola 

Editorial, 2010. p. 19 – 38. 

 

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 1999. 

 

PORTELLA, Oswaldo. A fábula. 1979. 91 f. Trabalho de pesquisa apresentado à 

COPERT, Departamento de Linguística, Letras Clássicas e Vernáculas. Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba, 1979. 

 

SMOLKA, Neide. Esopo. Fábulas completas. São Paulo: Moderna, 1995. 

 

SOARES, Angélica. Gêneros literários. São Paulo: Ática. Série Princípios, 1989. 

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2011. 

 



100 
 

WARREN, Austin; WELLECK, René. La théorie littéraire. Paris: Seuil, col. Poétique, 

1971. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

ANEXOS 

ANEXO A – Sequência Didática 104 

ANEXO B – Livreto de fábulas escrita pelos alunos 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

ANEXO A – Sequência Didática 

 

PLANO DE INTERVENÇÃO: SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

Tema: A construção do tópico discursivo no gênero fábula 

 

 

Objetivo Geral: produzir textos do gênero fábula propiciando a construção dos tópicos 

discursivos por meio dos textos escritos pelos alunos do 6º ano.  

 

 

Conteúdos: 

• Gênero textual: Fábula 

• Tópicos discursivos 

• Leitura, escrita e oralidade 

• Partes que compõem a fábula: situação inicial, complicação, clímax, situação final, 

avaliação, moral. 

 

 

Tempo estimado: 11 aulas de 50 minutos 

 

 

Nível de ensino: 6º ano do ensino fundamental II 
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APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO: 

 

Conteúdos: 

• Apresentação da situação com leituras de fábulas 

• Explicações sobre as características do gênero fábula 

• Leitura e interpretação oral de fábulas 

• Distribuição de textos para leitura e familiarização com o gênero. 

 

1ª aula 

Objetivo: 

• Leitura de fábulas; 

• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa;  

• Reconhecer relações lógico discursivas presentes no texto; 

• Inferir informações implícitas no texto; 

• Desenvolver habilidades de leitura: identificação de informações explícitas em um 

texto.  

Procedimentos: 

Leitura de uma fábula pela professora; 

Após o ato da leitura, questionamentos sobre a narrativa, levando à Interpretação da fábula, à 

identificação do conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa.  

Logo após, questionar os alunos sobre a lição de moral transmitida pelo texto, fazendo com 

que eles atentem para as informações implícitas.  

Distribuição de fábulas em grupos de quatro ou cinco alunos para leitura e familiarização com o 

gênero; 

Depois da leitura, os grupos trocam textos entre si, até que todos tenham lido as fábulas; 

Discutir com os alunos as características gerais que encontraram nos textos lidos e 
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simultaneamente registrá-las no quadro. 

 

2ª e 3ª aula 

Objetivos:  

• Pesquisa de fábulas na internet; 

• Pesquisa sobre os principais fabulistas; 

• Inferir informações implícitas no texto; 

• Desenvolver habilidades de leitura: identificação de informações explícitas em um 

texto.  

Procedimentos: 

Iniciar a aula resgatando a discussão feita na aula anterior, solicitando aos alunos(as) que 

anunciem uma das fábulas de que mais gostaram, e que descrevam oralmente o porquê.   

Posteriormente, os(as) alunos(as) pesquisarão em dupla, no laboratório de informática da 

escola, outras fábulas em sites de busca.  

Cada dupla escolherá uma fábula para apresentá-la aos colegas da turma. Esta fábula será 

impressa pela regente do laboratório e colada no caderno dos alunos para uso posterior. 

Após a apresentação os demais alunos deverão comentar a fábula e enfatizar a moral da 

história (informações implícitas). 

4ª aula: 

Objetivos:  

• Identificar o gênero textual: fábula; 

• Reconhecer as características de uma fábula; 

• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa;  

•  

• Procedimentos:  

Os alunos retomarão a aula com a fábula escolhida no momento anterior.  
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Em relação a essa fábula, responderão a atividade no caderno: 

 

Atividade  

• A partir das fábulas lidas, responda o que você compreende por fábula? 

• Você já conhecia esse gênero textual? 

• Quem são os personagens da fábula que você leu?  

• Como você descreve cada personagem desta fábula?  

• O que chamou sua atenção na história?  

• Como é introduzida a fábula? 

• Onde acontece na história?  

• Que ensinamento esse texto nos proporciona?  

 

 

 

PRODUÇÃO INICIAL 

 

5ª aula 

 

Conteúdo: Produção textual e escrita 

 

Objetivos:  

Produzir uma fábula levando em consideração as características desse gênero e sua 

organização textual.  
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Procedimentos: 

Solicitar aos alunos que a partir dos estudos realizados sobre fábula, produzam um texto com 

esse gênero narrativo.  

 

 

6° aula 

Conteúdos: 

Elementos que compõem a fábula 

Organização da hierarquia do texto 

 

 

Objetivos: 

Compreender partes que compõem uma fábula; 

Identificar o sentido global que confere unidade semântica ao texto. 

 

Procedimentos: 

Aula expositiva sobre as partes do texto (fábula): Situação inicial, complicação, clímax, 

resolução, situação final, avaliação e moral, tomando como referência a organização 

hierárquica do texto.  

 Entregar para os alunos partes de uma fábula para que ordenem seguindo a lógica da sua 

composição. 

Pedir que identifiquem no texto e registrem no caderno as palavras que ajudam a 

compreender a sequência da narrativa (operadores argumentativos). 
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Classificar as palavras encontradas (operadores argumentativos) quanto a classe gramatical. 

 

7ª aula: 

 

Conteúdo: Progressão textual e elementos estruturadores do texto 

Objetivos: 

Estabelecer as relações entre as partes de um texto, identificando os elementos que 

promovem a progressão do texto e as sequências  textuais. 

 

Procedimentos: 

Leitura da fábula: “O galo que logrou a raposa”. 

Pedir aos alunos que enumerem os parágrafos do texto identificando aspartes que compõem a 

fábula. 

Atividade: 

1. Indique: 

 

Situação inicial: 

começa em __________________termina em_____________ 

 

Complicação: 

começa em _________________termina em ______________ 

 

Clímax: 

começa em _________________termina em ______________ 
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2. Agora, comente como ocorreu a ordenação das ideias nesse texto:  

 

Discutir com os alunos as partes que interligam o texto para desencadeie uma sequência lógica 

e linear dos fatos e acontecimentos. 

 

8ª aula: 

 

Conteúdo:Coerência textual 

Objetivos: 

Reconhecer e analisar elementos linguísticos responsáveis pelo estabelecimento da coerência 

textual; 

Identificar a interdependência semântica entre os elementos constituintes de um texto 

responsáveis pelo estabelecimento da coerência. 

Procedimentos: 

Questões para direcionar a análise do texto: “O galo que logrou a raposa”. . Estas questões 

poderão ser respondidas no caderno e o professor deverá corrigi-las, auxiliando o aluno em 

suas dificuldades. 

Atividade: 

1. Qual a finalidade do texto: 

2. O que deu origem aos fatos narrados nesse texto? 

3. Comente a afirmação seguinte: Em relação à coerência, isto é, à manutenção do tema, 

pode-se afirmar que a fábula “O galo que logrou a raposa” apresenta-se coerente a 

partir do título até a sua moral. 

4. Em relação à coerência pode se dizer que o texto apresenta contradições entre as 

ideias? Explique 

 

9ª e 10ª aula: 
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Conteúdo: Produção textual 

Objetivos: 

Desenvolver a habilidade do aluno em perceber que o texto se constitui de partes interligadas, 

identificando os elementos que promovem o encadeamento do texto. 

Reescrever o final da história. 

 

Procedimentos: 

Reler com os alunos a fábula: “O galo que logrou a raposa”. 

Pedir aos alunos que reescreva a fábula, dando a ela um final diferente.  

Pedir que acrescentem uma nova moral à fábula. 

Pedir que os alunos apresentem oralmente as suas produções dando uma especial atenção aos 

elementos utilizados por eles no encadeamento das ideias ao reescrever o final do texto e na 

moral da história. 

 

 

PRODUÇÃO FINAL 

11ª aula 

 

Conteúdo: Produção escrita de uma fábula. 

Objetivo:  

Escrever uma fábula pondo em prática as noções de tópicos discursivos trabalhadas no 

decorrer das atividades aplicadas na sequência didática.  
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Procedimentos: 

Os alunos devem criar uma fábula tomando como referência os conteúdos trabalhados no 

desenvolvimento da sequência didática. 

 

Organização de um livreto com as produções dos alunos. 

 

 

 

 

Avaliação: 

 

A avaliação será continua à medida que a sequência for desenvolvida por meio da observação e 

da correção das atividades propostas no decorrer das aulas, sempre observando se o aluno 

atingiu o objetivo proposto na aula.  

Na atividade de produção textual, inicial e final, avalia-se a habilidade de o estudante perceber 

que o texto se constitui de partes interligadas, identificando os elementos que promovem o 

encadeamento das ideias no texto.  

A produção final tem caráter somativo, já que permite identificar se os pontos essenciais, 

supostamente aprendidos pelos alunos ao longo da sequência, foram compreendidos a ponto 

de utilizá-los em sua produção textual escrita. 
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Se quiseres falar ao coração de um homem, conta uma história. 

Dessas em que não faltam animais, ou deuses e muita fantasia. 

Porque é assim, suave e docemente que se despertam consciências”. 

 

                   Jean de La Fontaine 
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Apresentação 

 

Este livreto em forma de coletânea é parte integrante da sequência didática 

desenvolvida com alunos da turma do 6º ano B, com a intervenção da professora de Língua 

Portuguesa. 

O livreto reúne vinte e seis fábulas produzidas em oficinas realizadas na sala de aula, 

na biblioteca da escola e na sala de informática. 

Nesses espaços, vivemos momentos de interação e partilha de conhecimentos através 

de rodas de conversas, leitura de diversas fábulas, fazendo comparações entre elas e entre os 

autores; ampliando, dessa forma, o repertório para, assim, somarmos a teoria com a prática e 

concretizarmos este livro como produto final. O livreto apresenta diversas fábulas construídas 

pelos alunos, com o intuito de desenvolver a criatividade e analisarmos a estrutura 

composicional das narrativas com o olhar direcionado para a construção do tópico discursivo.  
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A AMIZADE DA CADELA E DA GATA 

   Aluno 1 

 

 

Em uma bela manhã, em uma cidade muito bonita chegou o caminhão de mudança da 

família Rirou. A família tinha uma gata chamada Mia e seus vizinhos tinhão uma cachorrinha 

que se chamava Mel. Mel era uma cadelinha muito mimada diferente de Mia. 

Quando Mel foi na rua viu Mia, Mia rapidamente viu Mel e achou que falar com ela 

seria uma oportunidade de fazer uma nova amiga. Mia foi chegando perto de Mel 

divagarzinho, quando chegou no lado de Mel, Mia disse: 

 Olá tudo bem? Eu sou nova aqui. 

Grosseiramente Mel respondeu: 

Olá, que legal! 

 Mia pensou que tinha falado algo de errado e logo perguntou a Mel: 

 O que foi? Por que falou assim comigo? 

 Porque seu pelo está todo descuidado, você está sem coleira! E isso não aparenta ter 

uma boa aparência. 

 hum, me desculpe se você não gostou da minha aparência! 

Mel pensou e viu que agiu errado então falou a Mia: 

 Me desculpe por falar isso á você, vi que é errado e também eu não gostaria que 

fizesem isso comigo? 

Mia penssou porque não descupá-la, então ela respondeu: 

 Sim claro que desculpo você. Prazer, meu nome é Mia. 

 Prazer Mia, meu nome é Mel, quer ser minha amiga? 

 Sim claro. 

 

 

Moral: Nunca julgue alguém pela a aparência, depois você pode se arrepender igual a 

Mel!!! 
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A AMIZADE DO GATO E DO RATO 

 Aluno 2 

 

 

Era uma vez uma gatinha que se chamava Mia ela e sua dona Julia morava em uma 

casa e em um bairro muito bonito, lá no porão da casa da Julia vivia uma ratinha a Bibi. Ao 

longo do tempo Bibi e Mia tornaram-se grandes amigas, sem a família de Bibi saber da 

amizade das duas, porque a família tinha muito medo de gatos, mas Bibi e Mia já estavam 

acostumadas a conviver uma com a outra e com esse segredo. 

Então depois de 2 anos Mia e Bibi ainda eram amigas e ainda sem a família de Bibi 

saber,num certo dia Bibi conversou com Mia: 

 Mia o que você acha de falar com minha mãe sobre nossa amizade? 

 Tudo bem mas vai ter que ser você. Porque você sabe né.... sou muito grande. 

 Tudo bem hoje mesmo falo com ela. 

 Ok. 

Pela tarde quando Bibi chegou em casa sua mãe perguntou: 

 Onde você estava? 

 Mãe eu estava com minha amiga gataa Mia. 

 Uma gata filha! Uma gata, não acredito! Ela machucou você? 

 Não mãe ela é minha amiga à 2 anos e ela nunca me fez nada. 

 Hum, isso é verdade filha? 

 Sim mãe não iria mentir para você. 

 Já que você te dizendo filha eu acredito. Mas quero conhecer ela, posso? 

 Tá certo eu aviso ela agora e marco para jantarmos juntos tá mãe? 

 Sim filha já até estou indo no mercado comprar as coisas para o jantar. Bibi foi na 

casa da Mia e convidou ela para o jantar. 

Enfim chegou a hora de Mia conhecer a mãe de Bibi, quando Mia entrou na casa 

sentiu o cheiro da comida, Bibi convidou a amiga para sentardona Carol mãe de Bibi 

conversou muito com Mia e as três viraram superamigas. 

 

Moral: Quem disse que um gato não pode ser amigo de um rato. 
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A BALEIA E O TUBARÃO 

                              Aluno 3 

 

 

Eles queriam saber quem era o rei dos oceanos! 

A baleia ou o tubarão? eles se perguntavam! 

E daí veio a idéia de fazer um concurso nesse concurso teriam três provas,a primeira prova 

teria uma competição de natação, a segunda quem conseguiria ficar mais tempo sem engolir 

os peixes, já a terceira era quem conseguiria passar um minuto engolindo peixes, e quem 

conseguiria engolir mais peixes nesse minuto. 

A baleia disse: 

 Eu sou a melhor! 

E o tubarão disse: 

 Que vença o melhor! 

A baleia se achava muito, mas quando acabou o concurso o tubarão foi declarado o rei dos 

oceanos! 

e a baleia não perdoou! 

 

 

Mora: Não basta dizer que é bom, basta mostrar que é. 
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A CADELA E O CACHORRO 

                                 Aluno 4 

 

 

Era uma vez...  Uma cadela muito feliz que tinha muitos amigos e nunca, nunca, nunca 

mesmo ela ficava triste até que um dia ela estava na escola dela e deu de cara com um 

cachorro muito lindo e ela se apaixonou por ele e só pensava nele o tempo inteiro mais ele 

não sentia nada por ela ela sofria por isso, dias e dias depois ela descobriu que ele estava 

gostando dela e ficou muito feliz, e ele pediu pra namorar com ela mais ela não aceitou. 

Ela tinha medo de uma coisa mais não sabia o que era e então eles só se beijaram e 

pronto. Depois disso nunca mais aconteceu nada entre eles cada um seguiu com sua vida eles 

cresceram mudaram de escolas foram pra faculdade e até que um dia eles se reencontraram e 

se apaixonaram de novo eles namoraram casaram e viveram felizes pra sempre... 

 

Moral: Tudo na vida tem seu tempo!    
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A CORUJA E AS AVES 

                        Aluno 5 

 

Era uma vez em uma bela manhã a coruja chamada florentina estava voando pelo céu 

lindo e maravilhoso e chegou suas três amigas, Clara, Maria e Amanda e falaram assim a 

amiga da coruja Amanda: 

 vamos apostar uma corrida até aquela árvore  a coruja falou assim: 

 Oh que boa ideia amiga, vamos todas se prepararem mais vamos Quando Eu dizer já tá 

bom.  

 Já! Quando acabar a corrida vai ser muito legal. 

E quando a coruja ia chegando e não viu uma outra árvore que tinha ao lado, bateu na 

árvore e caiu no chão, e quem ganhou a corrida foi as três amigas. Foram vencedoras, 

ganharam o troféu e a coruja ficou um pouco triste, mas depois ficou contente e foram fazer o 

lanche coletivo.  

Depois foram brincar, passear e fazer outras coisas mais. 

Amanda falou: 

 Tá muito legal esse lanche! Amigas, vamos fazer outro depois, só que vai ser muito 

diferente. 

E terminaram o lanche e foram felizes para sempre!!!! 

 

 

Moral: Quando os amigos se reúnem a tristeza passa. 
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A CORUJA E O RATO 

                       Aluno 6 

 

Um rato estava à beira de uma estrada, querendo atravessar para o outro lado. Porque 

todas as vezes que tentava atravessar a estrada, aparecia carros e com isso o ratinho ficou 

muito triste por não conseguir atravessar. 

De repente apareceu uma coruja e falou para o ratinho: 

 Você quer passar? 

 Estou tentando passar, já faz um bom tempo, mas não consegui. 

A coruja fala: 

 Você quer entrar na minha boca? que eu te ajudo a passar. 

 Claro que sim, respondeu o ratinho. 

O ratinho entrou na boca da coruja e logo ela fechou engolindo o ratinho sem dar a 

chance para ele escapar. 

 

 

Moral: Não devemos aceitar ajuda de estranhos. 
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A FLOR E O BEIJA-FLOR 

                               Aluno 7 

 

 

Era uma vez uma flor, numa noite fria de outono pensando na vida. Ela viu o Beija-

flor e logo se apaixonou pela Beleza. De tanto ve-lá resolveu ter corage e falar com ele. Então 

ela o chama. 

 Beija-flor queria lhe diser que você e lindo e gostei muito de você. 

O Beija-flor disse: 

 Muito obrigado, pena que não posso dizer o mesmo de uma flor mucha que nem você. 

A flor decepcionada respirou e disse 

 Eu posso ser fria e mucha. mais sou muito feliz como sou Mais não precisava mim ensutar 

desse jeito.  

 Ensutar! como? 

 Eu posso ser mucha e feia, mais eu sou uma pessoa Boa e gentil. como minha mãe me 

ensinou. 

 Me desculpe flor, você tem razão eu fui muito grosso com você, em quanto você me 

elogiava eu só falava mal de você. Acho que não consigo falar que alguém pode ser melhor 

que eu. Me perdoe.  

 claro! todo mundo um dia erra com os seus atos. mais aprendemos errando.   

 Você pode me dar uma chance. Para sermos amigos? 

 todo mundo merece uma segunda chance então a flor e o Beija-flor se tornaram ótimos 

amigos. e sempre aprendendo com os erros. 

 

Moral: Nunca julgue pela aparência por que não sabemos como essa pessoa é pelo caráter. 
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A MOSCA E O SAPO 

                     Aluno 8 

 

A mosca estava voando tranquilamente pelos campos verde, voando-voando sem ver 

para onde ia, chegou em um pequeno lago, lá tinham 3 sapos, simpática a mosca queria 

conhecelos, então disse a mosca: 

 Olá sapos 

e os sapos com fome e sem comer nada não queriam conversa. 

então logo esticaram a língua grande querendo atingir a mosca. 

E a mosca assustada saiu voando, e arrependida de tentar falar com eles. 

 

 

Moral: Não confie em estranhos. 

 

  



125 
 

A OVELHA E O CAVALO 

                            Aluno 9 

 

num certo lugar havia uma ovelha que não tinha casa, vivia nos campos de outros 

animais comendo coisas que sobra da comida dos animais. Um certo dia um cavalo viu ela la 

dentro do campo e o cavalo disse:  O que está fazendo aqui? e a ovelha disse: eu vim ver 

como é aqui. O cavalo disse: Porque sua boca está com comida 

e ovelha disse: Ta eu comto a verdade 

eu esta comendo comida que restou aqui. 

e o cavalo não quis saber bateu na ovelhae um Lobo Surgiu Da escuridão e matou o cavalo e a 

ovelha fugiu machucada. 

 

 

Moral: Violencia gera mais violencia. 
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A OVELHA E O LOBO 

                                   Aluno 10 

 

Em um belo dia, uma ovelha que vivia muito feliz, mas na verdade ela só era feliz 

quando estava longe de seu inimigo o lobo. Era do mesmo jeito o lobo, ele não aguentava 

olhar para a cara da ovelha, então em um dia qualquer o lobo resolveu sair de casa, e 

encontrou a ovelha ele fez uma cara de nojo. Eles não aguentaram e começaram a brigar, a 

ovelha puxou o pelo dele e o lobo fez o mesmo, mas teve um momento que a ovelha deu um 

soco na cara dele, mas de tanta dor ele não aguentou e desmaiou. 

A ovelha ficou preocupada e se tocou que gosta dele, ficou pensando que ele tinha 

morrido e começou a chorar, até que o lobo acordou, ela para de chorar e dá um beijo na 

bochecha dele e ele também se tocou que gosta dela. No mesmo momento ele pediu ela em 

namoro e obviamente ela aceitou, passaram dois anos...... e ele fez a seguinte pergunta: 

 Você quer casar comigo? 

Ela rapidamente respondeu emocionada: 

 M.......mas é claro que sim. 

O lobo coloca uma aliança em seu dedo, passa três meses e chega o dia do casamento, 

eles se casam, e vão para a lua-de-mel, tem filhotes e vivem felizes para sempre. 

Moral: Não seja inimigo de ninguém, pois um dia você pode perceber o que sente por 

ela!!!!!!! 
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A RAINHA E O GRILO 

                     Aluno 11 

 

 

Em um belo dia havia uma rainha linda em uma bela manhã e a rainha estava escrevendo uma 

carta para a mãe dela e começou a escrever primeiro, uma música e a caneta de cristal caiu 

dentro dos espinhos e quando ela olhou para trás o grilo apareceu e disse-lhe assim: 

 O que foi minha bela rainha o que aconteceu com você? A Rainha falou: 

 Eu perdi minha caneta de cristal e por isso que estou chorando e eu não posso ficar sem ela, 

como é que eu faço para ir buscar, por que é a caneta que eu mais gosto de todas. Então você 

mora aonde, seu grilo? O grilo falou: 

 eu moro nos matos. 

Ah, por isso que os espinhos não lhe ferem!  Você pode ir buscar pra mim, que eu lhe dou 

um abraço bem forte que você vai gostar muito! 

Tá bom, eu vou buscar para você ser a minha melhor amiga. Eu gosto muito de você, tchau 

eu vou buscar sua caneta de cristal; 

A rainha falou assim: 

Tá bom, eu te amo meu amigo grilinho! 

O grilo falou assim: 

Tá aqui sua caneta de cristal, minha melhor amiga!!! A rainha falou assim: 

 Obrigado meu amigo eu vou para casa terminar de escrever a carta da minha mamãe, não 

vou escrever aqui mais não, perto dos espinhos para não perder de novo minha caneta de 

cristal.  Tchau amigo querido, até outro dia!!! 

 Tchau amiga querida, até mais tarde... 

E foram felizes para sempre e a rainha foi para sua casa e o grilo foi para sua casa e a rainha 

no final deu um abraço bem gostoso no grilo e ele ficou muito contente... 

 

 

Moral: Quem ajuda merece um abraço. 
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A RAPOSA E O LOBO 

                     Aluno 12 

 

 

Dentro de uma cerca morava uma linda raposa chamada Margarida, e dentro de uma floresta 

morava um lindo lobo, porém, orgulhoso chamado Jânio. 

Um certo dia, os dois foram passear no bosque, e a raposa simpática elogiou o lindo pelo do 

lobo, o lobo orgulhoso disse: 

 eu sei; sou lindo de todo jeito, de lado, em cima, de todo canto. 

A raposa disse: 

 Que mal educado, estou lhe elogiando e você nem se quer disse obrigado! 

O lobo falou: 

 então se você quer que eu peça obrigado, estão tá obrigado, Mal amada. 

disse a raposa: 

 por causa disso você não terá mais minha amizade, o orgulho fez com que percamos tudo 

que gostamos. 

O lobo disse: 

 Não preciso de sua amizade!!! 

e a raposa saiu e o lobo ficou sem amigos para sempre!!! 

 

Moral: Com o orgulho perdemos tudo! 
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JOÃOZINHO E SEU CAVALINHO PAGODÉ 

   Aluno 13 

 

 

Era uma vez um belo dia de manhã João foi passear com seu cavalo pagodé dar uma 

volta porque o cavalo de João estava se sentindo muito triste porque João não estava mais 

dando atenção para o seu amigo mais querido. 

Só dava atenção aos outros amigos de fora e a mãe João disse-lhe assim. 

 filho porque você não esta mais brincando com seu amigo pagodé em filho porque. 

 mãe e por quando  eu queria brincar  com pagodé ele ia brincar com os outros amigos dele. 

 filho a se você não brincar com ele mas eu vou botar ele a venda. 

 não, não mãe após  eu vou pedir desculpa a ele e vou voltar a brincar com ele. 

É pagodé estava muito triste no curral e Joaozinho foi lá conversar com ele e disse-lhe. 

 Pagodé eu quero pedir desculpa a você. 

Pagodé deu um pulo e disse-lhe. 

 e serio que legal eu lhe perdou. 

e João sobio em pagode disse. 

 Vamos cauvagar iup??? potoco, potoco! 

João e pagodé eles voutaram a ser amigos novamente! E foram felizes para sempre. 

 

 

Moral: Sempre ame uns aos outros não só uma pessoa só.   
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O DRAGÃO CHORÃO 

   Aluno 14 

 

 

Num reino muito distante havia um dragão, esse dragão era muito infeliz ele chorava 

rios de lagrimas. Perto da caverna desse dragão tinha uma cidadezinha de animais, nessa 

cidade tinha bicho de tudo quer jeito: magro, gordo, preguiçoso, todo pintado, todo liso e etc. 

Nessa cidade havia três amigos dragões. Um dia esses três amigos foram explorar uma 

caverna muito escura. No fundo da caverna tinha o dragão chorão. O dragão chorão era 

enorme de grande e como os três amigos eram pequeninos já iam sair correndo de medo. Mas 

então o dragão chorão falou: 

 Esperem por favor! Eu não sou mal só quero amigos estou muito infeliz por favor. 

e então o dragão chorão começou a chorar. Dois dos dragões saírão correndo e o que ficou 

falou: 

 Não chore vou ser seu amigo, mas aqui é tão sem cor. Você se sentira melhor na cidade la 

você será muito feliz. 

E os dois foram para a cidadezinha. O dragão chorão não era mais chorão e seu nome passou 

a ser dragão alegria. 

 

 

Moral: Não importa a quantidade de amigos sim que você seja feliz. 
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O FILHOTE DE MACACO E A ONÇA 

 Aluno 15  

 

 

Era uma vez um filhote de macaco que tinha se perdido na floresta, e não sabia voltar 

para casa, e na floresta que ele tava era muito perigosa. 

Era cheia de animais perigosos, e ele tava com muito medo, mais o macaquinho não 

sabia que ali perto tinha uma onça que estava morrendo de fome, e que estava observando o 

pobre macaquinho que estava perdido, de repente o macaquinho escuta um barulho, e fica 

com medo e começa a correr. 

A onça percebe que o macaquinho começou a correr então ela corre atrás do 

macaquinho, o macaquinho percebe que estar sendo perseguido, e se esconde. A onça olhando 

para os lados e não percebe que na frente dela tem um buraco, e ela cai no buraco que era 

muito fundo, e o macaquinho continuou atrás dos seus pais, ele andou andou e de repente 

encontra os seus pais e eles viveram felizes. 

 

 

Moral: O que se acha o mais esperto nem sempre é o esperto. 
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O GATO ROSA 

           Aluno 16 

 

Certa vez um gato muito feio estava passeando sobre os lindos jardins do castelo de 

uma princesa. Ele andou muito e se cansou, quando de longe viu as rosas do jardim da 

pricesa. Ele chegou perto delas e disse: 

 Eu queria ser igual a vocês, rosas lindas e cheirosas. Só que por ali andava um fada, 

ouviu o desejo do gato e lhe disse: 

 Gato, se você quiser eu poso lhe transformar, mas tem um porém, acho que um gato 

não vai se acostumar com a vida de uma rosa. 

E a rosa disse:  mesmo assim quero que me transforme numa rosa. E a rosa 

respondeu: 

 Tudo bem. E transformou o gato em rosa. Ele falou feliz e agradeceu. Dois dias 

depois ele estava muito triste porque a vida de rosa é muito parada, fica sempre no mesmo 

lugar, não tem emoção. A fada apareceu para ver como o gato estava. Foi então que o gato 

disse que não estava gostando da vida de rosa e explicou a situação. A rosa lhe disse:  Vou 

lhe transformar em gato de novo mais vai ser seu último desejo que realizo. A fada 

transformou a rosa em gato de novo e ele agradeceu e foi embora muito feliz. 

 

Moral: Não queira ser o que não é.  
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O GATO TRAÍDOR 

                Aluno 17 

 

 

Era uma vez um gato, ele morava numa casa, essa casa era muito grande, luxuosa e 

bonita. 

Nessa casa só morava ele e o dono, e esse dono era muito carinhoso com ele, mais ele 

nem ligava, não tinha um amor por dono, ele falava:  

  Não Amo ninguém nem eu me Amo ele é babaca de ter tanto carinho por mim. 

Um Belo dia o dono decidiu adotar outro gato, porque ele achava que ele estava muito 

triste porque estava sozinho, mais se enganou porque ele ficou com ódio ele não queria 

ninguém para dividir a casa. 

Então ele decidiu enganar esse novo gato para o dono ficar com ódio dele ele falou 

para o outro gato:  Mano você sabe né que o nosso dono sai de noite e volta de tarde do 

outro dia e nós ficamos em casa sozinho né então você pega leite porque ele não dar leite pra 

gente então você pega o leite e nós bebemos. O outro gato respondeu: 

 Mais isso né roubo? 

 É não a gente só vai pegar e depois devolve. Confie em mim.  Tá certo, confio. 

Mais o dono saio de manhã não de noite ele foi para geladeira pegou o leite e quando tava 

bebendo o dono apareceu!!! ele asustado tentou explicar mais o dono não queria saber Pegou 

o gato e jogou para fora de casa. O outro gato olhando tudo morrendo de rir e falou:  O 

otário foi confiar em mim. 

 

Moral: Não confie em qualquer pessoa, qualquer palavra, qualquer sorriso. As pessoas 

fingem muito bem. 
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O LEÃO E A ONÇA 

                  Aluno 18 

 

 

Certo dia, uma onça que vivia muito feliz com sua família na floresta, ouviu uma 

conversa de dois animais que diziam assim:  Eu ouvi falar que dois caçadores iriam vir aqui 

na floresta para matar todos os leões e onças. 

E a onça saiu correndo para avisar a sua família. Depois de avisar a todos, eles foram 

se esconder. E os caçadores chegaram e a família estava escondida. Mas os caçadores 

acharam toda a família da onça e mataram todos eles, menos a onça. 

A onça voltou para ver sua família. Após chegar lá estavam mortos, e ela chorou 

muito. Dois anos depois... a onça vivia sozinha na floresta, até que um dia um leão muito 

lindo chegou na floresta e encontrou a onça sozinha chorando, e foi perguntar o que 

aconteceu, e ela respondeu:  Eu vivo sozinha pois toda minha família morreu e eu não tenho 

amigos. E o leão respondeu:  Agora você tem um amigo! E ela perguntou:  Quem? E ele 

disse:  Eu. 

A onça ficou muito feliz. 

Até que um dia eles se apaixonaram e começaram a namorar; um ano depois... eles se 

casaram e tiveram filhotes. A onça ficou muito feliz pois estava com sua nova família. 

 

 

Moral: O amor pode curar a dor. 
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O LOBO APAIXONADO 

                       Aluno 19  

 

Era uma vez, uma loba muito linda, que adorava cantar. 

Ate que um dia ela conheceu um lobo que se chamava Mário ele era muito legal, 

meigo, gentil e etc... eles se conheceram no parque e viraram melhores amigos, eles só  

tinham 10 anos, depois de muito tempo... eles  eram adolescentes e o lobo se apaixonou e não 

sabia o que fazer então ele resolveu o que fazer... 

E decidiu contar toda a verdade para ela e ele foi contar, quando ele contou ela ficou 

chateada porque ela não sabia o que fazer  e ela disse:  Eu não acredito! isso não podia 

acontecer. E o lobo disse:  desculpa mais eu não controlo o coração, e ele foi embora. 2 

semanas depois... 

Ela descobriu que estava apaixonada por ele também, e resolver ir atrás dele e o 

encontrou e contou, ele ficou muito feliz e ficaram juntos. Dois anos depois... 

Se casaram tiveram filhos e viveram felizes pra sempre. 

 

Moral: De uma grande amizade pode nascer o Amor. 
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O MACACO E A OVELHA 

                            Aluno 20  

 

 

Certo dia, o macaco estava passeando no parque foi quando a ovelha chegou. O 

macaco todo educado falou: 

 Oi tudo bem com você? Você é tão linda, branquinha e tão macia! 

A ovelha agradeceu e falou: 

 E você ao contrário de mim é feio, preto e com o pelo parecendo uma vassora. 

O macaco não falou nada, saiu correndo pra casa chorando muito triste e pensando até 

em se matar. Quando chegou em casa a mãe dele percebeu que ele estava muito mal e foi 

conversa com ele: 

 O que foi meu filho? Por que você esta assim? 

E ele falou tudo que tinha acontecido, e sua mãe falou assim: 

 Meu filho, não fique assim, essa ovelha vai ter o que ela merece, e você tem que 

gostar de você como você é e as pessoas têm que aprender a gostar das pessoas como elas são 

por dentro não por fora. 

O macaco e a ovelha estudavam na mesma escola. Quando foi um dia a professora de 

Português estava falando sobre preconceito racial e a ovelha se tocou no que tinha feito, e foi 

la no macaco e deu um abraço nele e pediu desculpa e eles ficaram amigos. 

 

Moral: O que importa não é a cor da pele mas sim o caráter.    
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O MACACO E A RAPOSA 

                            Aluno 21  

 

 

Certo dia, o macaco pulando de galho em galho como ele faz todos os dias de tarde. E 

a raposa chega com toda sua inteligência se fazendo de amiguinho, e diz: 

 Oh macaquinho, quer ser meu amigo? 

O macaco sem entender nada, sabendo que esta raposa fala mal de todo mundo ele, 

responde: 

 Ah, sim, claro. Vamos dar uma volta? Fala o macaco fingindo ser seu amigo. 

A raposa toda feliz achando que estava enganando o macaco, diz: 

 Vamos sim! 

Eles vão andando e no meio do caminho a raposa encontra uma amiga, pede pro 

macaco deixar elas conversarem sozinhas. O macaco sendo muito esperto sobe em uma 

árvore para escutar tudo. 

A raposa começa a falar mal do macaco para essa amiga, fala que ele é feio, chato, 

sem graça e tudo de ruim. O macaco comovido com o que ouviu desce da árvore e vai tirar 

satisfação com a raposa e diz: 

 Se eu sou tudo isso porque quer minha amizade? 

A raposa responde: 

 Eu não quero sua amizade, só queria ver você triste e te enganar. 

O macaco deu risada e falou: 

 Sério? Pena que não conseguiu. 

O macaco sai andando até sua cassa e nunca mais olhou na cara da raposa. 

 

 

Moral: Tem muita gente esperta, mas você pode conhecer pessoas ainda mais espertas... 
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O SAPO E A MOSCA 

                    Aluno 22  

 

 

Era um belo dia, uma mosca estava voando no seu ar puro, quando chegou um sapo 

para comê-la ou seja devorá-la, porque neste caso o sapo era maior do que a mosca e ele se 

achava o maioral. E nisto a mosca falou.  Então você se acha o maior não é? 

 Pois agora você vai ver do que eu sou capaz. 

Então o sapo tentando pegar a mosca caiu no lago muito frio e gelado e conjelou-se nele. 

Enquanto isso foram-se chegando muitos e muitos sapos pulando atrás da mosca e a mosca os 

derrubava um por um no lago frio e conjelante é e então essa é a história dos sapos tentando 

pegar a mosca e o contador da história sou eu o mesmo sapo que tentou pegar a mosca. 

 

 

Moral: Nunca se ache o que não é pois esse so se da mau.. 
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O URSO E O COELHO 

                       Aluno 23 

 

 

Era uma vez, em um certo dia um urso foi fazer sua plantação de cenouras quando ele 

terminou de plantar e aguar entrou para dentro de casa para tirar um cochilo. Quando 

anoiteceu apareceu um coelho e pegou todas as cenouras do urso quando amanheceu o urso 

foi ver sua orta e não tinha nenhuma cenoura e o urso disse: 

 Eu ainda pego esse ladrão de cenoura. 

e a noite chegou o urso plantou de novo. O urso ficou escondido atras das arvores e o coelho 

foi pega as cenouras e o urso falou: 

 Ra!! peguei você no flagra seu ladrão de cenouras e o coelho disse: 

 Por favor não faça nada comigo eu juro que nunca mais pego suas cenouras. 

 

 

Moral: é feio roubar. 
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O URSO E O MACACO 

                       Aluno 24 

 

 

Em uma certa floresta, morava um urso e um macaco eles desde pequenos são amigos 

muito unido. Eles sempre fazem as coisas juntos, moram juntos, tem essa união desde 

pequenos, certo dia o urso começou a gostar de uma garota, mal sabia ele que seu melhor 

amigo gosta dela. Dias depois o urso o urso falou pro macaco que estava gostando de uma 

garota, o macaco falou também que gosta da mesma pessoa, eles aceitaram numa boa sem 

briga, até que o urso tomou iniciativa e chamou a garota pra sair. Foi um encontro feliz, mas o 

urso nem pensou no que aconteceria se seu amigo descobrisse, quando o urso chegou em casa 

o macaco não estava lá, nem as suas coisas, so tinha um bilhete escrito: NÃO ME PROCURE, 

VOCÊ DEVE ESTAR FELIZ COM A SUA NAMORADA. 

O urso ficou triste com ele mesmo, pois perdeu seu melhor amigo, mas logo ele 

lembrou do lugar especial, a casa da árvore. 

O urso foi correndo para lá, quando chegou o macaco estava lá sozinho e triste. Mas o 

urso disse: 

 Me desculpa por tudo, só pensei na minha felicidade e esqueci dos amigos. 

 Eu entendo, acho que também faria isso. Disse o macaco. 

Logo depois eles foram pra casa e voltou tudo ao normal. Os dois desistiram da garota 

e só precisavam da companhia um do outro. 

 

 

Moral: Nunca deixe uma amizade acabar por uma pessoa menos importante.  
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OS MACACOS E AS CASCAS DE BANANAS 

                                                          Aluno 25  

 

 

Era uma vez uma cidade que se chavava de “Animal Wood”, existia um macaco 

chamado Pluto, ele e seus amigos quando eles tinham lixo, eles não jogava o lixo no lixeiro 

eles jogavam no chão, os animais ficavam falando: 

 Não faça isso!!! 

 Isso não se deve fazer! 

Mas os macacos e Pluto não queriam ouvilos. Certo dia as cascas de bananas 

aprodeceram e todo mundo ficou se sentindo mal, por causa do cheiro, mas os macacos não 

estavam se importando com isso. 

Certo dia começou a chover muita água ficou arrastando as cascas de banana para os 

bueiros e o boeiro entopiu e alagou todo “Animal Wood”. 

 

 

Moral: Não jogue lixo no chão, jogue o lixo no lixeiro. 
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O PAVÃO E A GALINHA 

  Aluno 26 

 

 

Era uma vez, um pavão que odiava a galinha, e a galinha também não ia muito com a 

cara dele, eles brigavam demais, e não sabia o motivo que eles brigavam tanto. 

Um dia a galinha cansou de ficar com cara feia para ele, e que ela dizia para ela 

mesma que a pessoa ficar assim não faz bem para nem uma pessoa. Um dia ela teve essa 

coragem de perguntar para ele. Ela tava com um pouco de vergonha mas ela ia perguntar para 

ele se ele não queria a sua amizade de volta. 

Um dia ela disse: 

 Pavão, para com isso vamos ficar amigos de novo, por favor! 

Ele respondeu: 

 Não quero sua amizade de jeito nenhum, nunca. 

A galinha ficou muito triste com essa resposta, mais ia pedir o pato que ele é muito 

amigo do pavão. 

A galinha foi lá na casa do pato e pediu para ele ajudar. A galinha disse: 

 Seu pato me ajuda por favor, eu quero a minha amizade com ele de volta seu pato. 

O seu pato respondeu: 

 O minha amiga galinha eu vou tentar Ok? 

A galinha respondeu: 

OK! 

O pato foi lá na casa dele e conversou muito com ele o pavão. 

Mas a galinha estava muito ansioza por que ele estava demorando muito dentro da 

casa do pavão. 

O pato perguntou para o pavão:  Pavão, por que você não está falando com a galinha? 

O pavão respondeu: 

 Pato alem de ela ficar com essa cara horrível e tudo o que ela fez comigo, ela vem 

me pedir desculpa? Mas é muito cara de pau mesmo. 

O pato disse: 

 Por favor pavão eu enploro, por favor seu pavão. 

O pavão disse: 

 Vou pensar quando eu tiver a resposta eu lhe digo. 
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Passou muito tempo a galinha e o pato esperando, quando foi muito tempo o pavão 

chamou o pato. 

O pato disse: 

 I ai já tem a resposta? 

O pavão respondeu: 

 Sim eu vou voltar a falar com ela. 

Os dois se abraçaram e pediu desculpa. e ficaram felizes para sempre os amigos que 

nunca iam se falar mais deu tudo serto. 

 

 

Moral: Entre tapas e beijos pode virar uma amizade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


