
Fábulas 

Fonte 1: 

A fábula é uma história narrativa que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por um 

escravo chamado Esopo, que viveu no século 6º. a.C., na Grécia antiga. Esopo inventava histórias em que os 

animais eram os personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam, ele 

procurava transmitir sabedoria de carácter moral ao homem. Assim, os animais, nas fábulas, tornam-se 

exemplos para o ser humano. Cada bicho simboliza algum aspecto ou qualidade do homem como, por 

exemplo, o leão representa a força; a raposa, a astúcia; a formiga, o trabalho etc. É uma narrativa 

inverossímil, com fundo didático. Quando os personagens são seres inanimados, objetos, a fábula recebe o 

nome de apólogo. A temática é variada e contempla tópicos como a vitória da fraqueza sobre a força, da 

bondade sobre a astúcia e a derrota de preguiçosos.    A fábula já era cultivada entre assírios e babilônios, no 

entanto foi o grego Esopo quem consagrou o gênero. La Fontaine foi outro grande fabulista, imprimindo à 

fábula grande refinamento. George Orwell, com sua Revolução dos Bichos (Animal Farm), compôs uma 

fábula (embora em um sentido mais amplo e de sátira política).                                                                                                                        

As literaturas portuguesa e brasileira também cultivaram o gênero com                                                Sá de 

Miranda,Diogo Bernardes,Manoel de Melo,Bocage,Monteiro Lobato( que escreveu um livro infantil sobre o 

assunto) e outros. 

Características : Uma fábula é um conto em que as personagens falam sendo animais e que há sempre 

uma frase a ensinar-nos alguma coisa para não cometermos erros.As fábulas são narrativas curtas, na qual os 

personagens são animais e nelas sempre no final mostra uma lição de moral.  (wikipedia) 

Fonte 2: 

As fábulas são pequenas histórias que transmitem uma lição de moral. As personagens das fábulas são geralmente 

animais, que representam tipos humanos, como o egoísta, o ingênuo, o espertalhão, o vaidoso, o mentiroso, etc. 

A fábula é uma das mais antigas formas de narrativa. Muitos escritores dedicaram-se às fábulas, mas três ficaram 

mundialmente famosos: o grego Esopo (século VI a.C.), o latino Fedro (15 a.C. - 50 d.C.) e o francês Jean de La 

Fontaine (1621 - 1695). 

No Brasil, Monteiro Lobato (século XX) foi quem as recriou. Millôr Fernandes é um escritor carioca que recriou as 

antigas fábulas de Esopo e La Fontaine, de forma satírica e engraçada. 

A fábula se divide em 2 partes: 

· 1ª parte - a história (o que aconteceu) 

· 2ª parte - a moral (o significado da história) 

A origem da fábula perde-se na antiguidade mais remota. Os gregos citavam Esopo como fundador da fábula. Os seus 

textos: A Raposa e as Uvas, A Tartaruga e a Lebre, O Vento Norte e o Sol, O Menino que criava Lobo, O Lobo e o 

Cordeiro são bem conhecidas pelo mundo afora. 

Podem-se citar algumas fábulas imortalizadas por La Fontaine: "O lobo e o cordeiro", "A raposa e o esquilo", 

"Animais enfermos da peste", "A corte do leão", "O leão e o rato", "O pastor e o rei", "O leão, o lobo e a raposa", "A 

cigarra e a formiga", "O leão doente e a raposa", "A corte e o leão", "Os funerais da leoa", "A leiteira e o pote de 

leite". 

O brasileiro Monteiro Lobato dedica um volume de sua produção literária para crianças às fábulas, muitas delas 

adaptadas de Fontaine . Dessa coletânea, destacam-se os seguintes textos: "A cigarra e a formiga", "A coruja e a 

águia", "O lobo e o cordeiro", "A galinha dos ovos de ouro" e "A raposa e as uvas". 

 

 

 

Fonte 3 : 
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CONFABULANDO VALORES  

(Marly Aparecida Garcia Souto ) 

Introdução  

POR QUE INTRODUZIR VALORES HUMANOS ATRAVÉS DAS FÁBULAS?  

“A história é capaz de transformar o abstrato em concreto”  

Os valores humanos são uma energia que pulsa em todos os seres humanos. Estão vivos e presentes no pensamento humano a todo momento, 
determinam o comportamento e orientam a inteligência e a criatividade.  

Eles integram o conhecimento, a família, a escola e a vida em sociedade. Vinculam o ensinamento ministrado na escola às circunstância da vida, 
construindo uma consciência da ética e da estética do bem.  

As narrativas oferecem um manancial riquíssimo para aplacar nossa sede de encontrar o ponto de coexistência das tensões positivas e negativas 
do personalidade.  

Segundo Vânia Dohme, em seu livro Técnicas de Contar Historias, algumas indagações podem ser feitas sobre quais valores gostaríamos de 

passar por meio de um processo educacional, pois são eles que regem a conduta humana.  

Quais os valores que me impedem?  

O que é importante para mim como educador?  

Quais são adequados a uma criança?  

Quais deles eu gostaria de poder ajudar a construir?  

Muitos são os valores que podem ser trabalhados através das narrativas: amor, caridade, prudência, justiça, honestidade, paciência, respeito, 
responsabilidade, fortaleza e temperança...  

Percebendo que é impossível falar de Educação sem trabalhar valores com alunos através das narrativas, notamos também que a vivência através 
dessa experiência aumentará bastante a possibilidade de um melhor relacionamento social.  

O grande apóstolo Paulo nos exorta a ocupar-nos com tudo o que é verdadeiro, honesto, nobre, justo, santo, puro, amável, honroso, virtuoso e 
assim o Deus da paz será conosco.  

Eis aí o porquê de trabalharmos valores através das narrativas, especificamente fábulas por serem curtas e bastante diretas para um mundo 

corrido como o nosso e para caminharmos rumo à nossa humanidade e espiritualidade.  

Resta-nos mergulhar no mundo das fábulas para retirarmos delas subsídios virtuosos, resgatando valores para que a educação seja realmente a 
arte de conhecer, cuidar e criar. CONHECENDO UM POUCO MAIS SOBRE AS FÁBULAS  

O que é e de onde vem a fábula?  

FÁBULA = Pequena narrativa em que se aproveita a ficção alegórica para sugerir uma verdade ou reflexão de ordem moral, com intervenção de 
pessoa, animais e até entidades inanimadas. (Moderno Dicionário de L. Portuguesa – Michaelis)  

Características das Fábulas  

A fábula trata de certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza, a ganância, a gratidão, o ser bondoso, o não ser tolo.  

Muitas vezes, no finalzinho das fábulas aparece uma frase destacada chamada de MORAL DA HISTÓRIA, com provérbio ou não; outras 
vezes essa moral está implícita.  

Não há necessidade de descrever com muitos detalhes os personagens, pois o que representam nas fábulas (qualidades, defeitos) já é bastante 
conhecido.  

Tempo indeterminado na história.  

É breve, pois a história é só um exemplo para o ensinamento ou o conselho que o autor quer transmitir.  
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Conflito entre querer / poder.  

O título não deve antecipar o assunto, pois não sobraria quase nada para contar.  

A resolução do problema deve combinar com a sua intenção ao contar a fábula e com a moral da história.  

DE ONDE VEM A FÁBULA? A FÁBULA, COMEÇO DE TUDO.  

As fábulas são tão antigas quanto as conversas dos homens, às vezes, nem sabemos quem as criou, pois através da oralidade eram carregadas 
como vento de um lado para outro, já que a própria palavra provém do latim FABULA = contar.  

No século VIII a.C. já se tinha notícias dessas histórias, sendo que as fábulas muito antigas do Oriente foram difundidas na Grécia, há 2600 anos, 

por um escravo chamado Esopo. Apesar de gago, corcunda, feio e miúdo, como diziam alguns, era inteligente, esperto e de muito bom senso; 
por esse motivo, conquistou a liberdade e viajou por muitas terras dando conselhos através das fábulas.  

Esopo foi condenado à morte e jogado do alto de um abismo. O motivo foi a vingança do povo de Delfos, mas as suas 600 fábulas continuaram a 

ser contadas, escritas e reescritas por outros fabulistas. Fedro é o primeiro escritor latino a compor uma coletânea de fábulas, tendo sido imitado 

e refundido várias vezes.  

O escritor francês Jean de La Fountaine (século XVII – 1601 – 1700) usava fábula para denunciar as misérias e as injustiças de sua época em 
versos e em prosa.  

A partir dessa época, muitas histórias escritas inicialmente para adultos já começaram a ser adaptadas para crianças, retirando delas os elementos 
violentos e os aspectos nocivos à educação. Mas a fábula moderna preserva todo o vigor que vem apresentando desde os tempos antigos.  

No Brasil, temos o grande fabulista, Lobato. Além de recontar as fábulas de Esopo e La Fountaine, cria suas próprias fábulas com a turma do 

sítio, como mostra o seu livro “Fábulas”, onde Pedrinho diz “As fábulas, mesmo quando não valem grande coisa, têm um mérito: são curtinhas.” 
Narizinho acha as fábulas sabidíssimas e Emília as considera uma indireta.  

O escritor brasileiro usou fábulas para criticar e denunciar as injustiças, tiranias, mostrando às crianças a vida como ela é. Em suas fábulas, alerta 

que o melhor é esperto (inteligente) porque o forte sempre vence e Visconde afirma que o único meio de derrotar a força é a astúcia.  

Até hoje esse gênero narrativo existe e por ser curto, tem o poder de prender a atenção, de entreter e deixar uma mensagem, um ensinamento.  

Millôr Fernandes, com seu humor e ironia, cria e recria fábulas refletindo valores e antivalores, satirizando a nossa realidade sócio – política – 

econômica em seus livros, “Fábulas fabulosas”, “Novas fábulas fabulosas” e “Eros uma vês”.  

Outros autores também vêm se dedicando ao gênero, como Carlos Eduardo Novaes, que, em “A história de Cândido Urbano Urubu” retrata a 

realidade social brasileira; Augusto Monterroso com “A ovelha negra e outras fábulas” e até mesmo Ulisses Tavares com “Fábulas do futuro”. 
Versões de uma mesma fábula  

A Cigarra e as Formigas  

No inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado, quando uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer. As formigas lhe 

disseram: “Por que, no verão, não reservaste também o teu alimento?” A cigarra respondeu: “Não tinha tempo, pois cantava 
melodiosamente”. E as formigas, rindo, disseram: “Pois bem, se cantavas no verão, dança agora no inverno.  

A fábula mostra que não se deve negligenciar em nenhum trabalho, para evitar tristeza e perigos. Esopo: fábulas completas. Tradução de Neide 
Smolka. São Paulo, Moderna, 1994  

A Cigarra e a Formiga  

Tendo a cigarra cantado todo o estio, achou-se em apuros com a entrada do inverno. Não possuía nem um pedacinho de mosca, nem um 

vermezinho para se alimentar. Desesperada, foi bater à porta da formiga sua vizinha. Pediu que lhe emprestasse algum grão, a fim de poder 

subsistir até à chegada do tempo melhor.  

- Eu pagarei com juros, disse ela, antes de agosto. Palavra de honra.  

A formiga não gosta de dar emprestado, nem é prestimosa: é esse o seu defeito.  

- Que fazias no tempo de calor? - perguntou-lhe.  

- Eu cantava noite e dia a todos que apareciam. - respondeu a cigarra.  

- Cantavas no verão? Que bela vida! Pois bem, dança agora.  



Muitos são contra a formiga por ter procedido assim. Mas o Sr. La Fountaine certamente explicaria que esse seu defeito é pequeno em face das 

virtudes, pois é trabalhadeira, diligente e precavida. Já o não foi a cigarra, que nada fez garantir os dias futuros. E lançou mão da mais simples 

das soluções: pedir emprestado. A lição de La Fountaine consiste em que devemos cuidar do dia de amanhã, e não contar com empréstimo para 

cobrir o que não produzimos. Que cante a cigarra, mas que trabalhe! Essa é a lição. Fábulas de La Fountaine – Tomo I  

A Formiga Boa  

- E que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa?  

A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse.  

- Eu cantava, bem sabe...  

- Ah!...- exclamou a formiga recordando-se.  

- Era você então quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas?  

- Isso mesmo, era eu...  

- Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o 
trabalho. Dizíamos sempre: “que felicidade ter como vizinha tão cantora!” Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo.  

A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol Monteiro Lobato Fábulas. São Paulo, Melhoramento,1994  

A Formiga Má  

[...] a formiga era uma usuária sem estranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos 
os seres.  

- Que fazia você durante o bom tempo?  

- Eu... eu cantava!...  

- Cantava? Pois dance agora, vagabunda! ¾ e fechou-lhe a porta no nariz: a cigarra ali morreu entanguidinha; e quando voltou a primavera o 

mundo apresentava um aspecto mais triste. É que faltava na música do mundo o som estridente daquela cigarra morta por causa da avareza da 
formiga. Mas se a usurária morresse, quem daria pela falta dela?  

Os artistas ¾ poetas, pintores, músicos ¾ são as cigarras da humanidade. Monteiro Lobato. Fábulas. São Paulo, Melhoramentos 1994.  

A Cigarra e a Formiga  

Tendo a cigarra em cantigas  

Folgando todo o verão  

Achou-se em penúria extrema  

Na tormentosa estação.  

Não lhe restando migalha  

Que trincasse, a tagarela  

Foi valer-se da formiga,  

Que morava perto dela.  

Rogou-lhe que lhe emprestasse,  

Pois tinha riqueza e brio,  

Algum grão com que manter-se  

Até voltar o acesso estio.  



A formiga nunca empresta,  

Nunca dá, por isso junta.  

No verão em que lidavas?”  

À pedinte ela pergunta  

Responde a outra “Eu cantava  

Noite e dia, a toda a hora.  

- Oh! Bravo! ¾ torna a formiga  

- Cantavas? Pois dance agora”  

(Bocage)  

PERSONAGENS DAS FÁBULAS  

A grande maioria da fábulas têm animais como personagens, mas há fábulas em que as comparações são feitas entre seres humanos e objetos ou 
plantas.  

Normalmente, as fábulas terminam com uma LIÇÃO DE MORAL. Sua função social é preservar a MORAL dos povos.  

Observe a presença marcante dos animais na Fábula de La Fontaine.  

A rã e o boi  

Uma rã viu um boi e sentiu inveja de seu  

belo porte. Ela , que no total era menor do que um ovo, começou a se esticar e a inchar, matirizando-se para ficar do tamanho do grande animal. 

E ia perguntando a uma outra rã:  

- Olhe bem, minha irmã, e diga: já chegou? Já estou igual ao boi?  

- Que nada!  

- E agora, consegui?  

- De jeito nenhum!  

- E agora? Fiquei como ele?  

- Nem chegou perto!  

E assim o bichinho foi inchando... inchando...até que estourou.  

O mundo está cheio de pessoas tão insensatas como a rã: todo burguês planeja construir um palácio, qualquer principezinho tem embaixadores, o 

marquês que ter pajens como o rei.  

O apólogo é composto de duas partes, das quais uma pode chamar-se o corpo, a outra a alma. O corpo é a fábula; a alma, é a moralidade. 

Aristóteles só admite na fábula os animais; ele excluiu o homem e as plantas. Esta regra é menos de necessidade que de conveniência, porque 
nem Esopo, nem Fedro, e nenhum dos fabulistas a cumpriu. Quando à moralidade, ao contrário, nenhum deles a dispensou.  

Existem fábulas que colocam como personagens, objetos, pessoas e plantas.  

Marly Aparecida Garcia Souto, diretora do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Araçatuba, professora de Português, . 

membro da Academia Araçatubense de Letras..  
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Fonte 4: 

 
 

ESOPO 

  
Esopo foi um moralista e fabulista grego do século 6 a.C., que teria nascido em alguma cidade da 

Anatólia. Sobre sua vida existem algumas versões incertas e contraditórias, sendo a mais antiga encontrada 

em Heródoto: segundo este historiador, e também na opinião de Plutarco, Esopo era um escravo gago e 

corcunda, mas dono de grande inteligência, que ao obter sua liberdade viajou pela Ásia, Egito e Grécia.  

  

Durante essas andanças ele se tornou amigo do rei Creso, da Lídia, que o encarregou de levar 

oferendas ao templo de Delfos, mas chegando lá, e percebendo a cobiça dos sacerdotes, o fabulista dirigiu 

sarcasmos aos religiosos, não lhes deu o dinheiro que o rei enviara e se limitou a fazer sacrifícios aos deuses. 

Enraivecidos, os sacerdotes decidiram vingar-se daquela atitude, e para isso esconderam na bagagem de 

Éfeso um copo - ou faca - de ouro, acusando-o em seguida de roubo. Por essa razão o ex-escravo foi preso e 

condenado a ser jogado do alto de uma rocha.  

  

Uma outra versão apresenta Esopo como sendo natural da Trácia e contemporâneo do rei Amásis, do 



Egito. Escravo libertado por Xanto, seu senhor, ele continuou, entretanto, a freqüentar a casa onde servira, 

apesar de o seu desejo de adquirir novos conhecimentos levá-lo a constantes viagens por diferentes países. 

Ao que parece, foi no Oriente que adquiriu o gosto pelas narrativas alegóricas que posteriormente foram 

propagadas pela Grécia. Segundo esse relato, Esopo, que teria morrido em Delfos, foi considerado como o 

inventor do apólogo, apesar de a fábula já existir na Grécia e no Oriente desde a mais remota antiguidade. 

Parece que sob o título Fábulas de Esopo, designaram-se todos os apólogos cuja proveniência exata era 

ignorada. 

  

Esopo tornou-se famoso pelas suas pequenas histórias de animais, cada uma delas com um sentido e 

um ensinamento. Seus personagens - apesar de selvagens e irracionais na vida normal - falam, cometem 

erros, são sábios ou tolos, maus ou bons, exatamente como os homens, porque a intenção do fabulista era 

mostrar como o ser humano poderia agir. Ele nunca escreveu as narrativas criadas em sua imaginação, 

apenas as contava para o povo, que as apreciava e por isso se encarregou de repeti-las. Apesar disso, 

somente duzentos anos após a sua morte é que elas foram transcritas para o papel, e depois reunidas às de 

vários outros fabulistas que em várias épocas e civilizações também inventaram contos de moralidade 

popular, mas cuja autoria permaneceu desconhecida.  

  

O filósofo grego Demétrio de Falero (345-283), que ajudou Ptolomeu I a organizar a famosa 

biblioteca de Alexandria, no Egito, foi quem preparou a primeira coletânea das fábulas de Esopo, que 

chegaram aos nossos dias através dos escritos do monge bizantino Maximus Planudes, autor de uma 

biografia sobre Demétrio. Entre as mais de trezentas histórias atribuídas ao fabulista, as mais conhecidas são 

“A raposa e as uvas”, “O leão e o rato”, “A galinha e a pomba”, “A galinha dos ovos de ouro”, e  “A 

águia e a coruja”. 

 

Uma circunstância da vida do fabulista deu origem a locução "as línguas de Esopo". Diz-se que certo dia o 

seu senhor - Xanto - o encarregou de buscar no mercado o que de melhor encontrasse para servir como 

refeição a alguns convidados. Esopo saiu e comprou um punhado de línguas bovinas, que mandou preparar 

de várias maneiras. Durante a festa, e na medida em que elas iam sendo servidas aos convivas, estes 

deixavam transparecer cada vez mais o seu desagrado, e em breve alguns deles, aborrecidos, passaram a 

reclamar. Questionado, Esopo justificou-se: 

  

- Há coisa melhor do que a língua? Ela é o laço da vida, da razão; e por meio dela as cidades são 

construídas e policiadas. Graças a ela as pessoas não só são instruídas, persuadidas e convencidas nas 

assembléias, mas também cumprem o primeiro de todos os deveres, que é o de louvar a Deus. 

- Está bem - replicou Xanto, que pretendia embaraçá-lo. - Pois amanhã eu quero que você compre o 

que houver de pior. 

  

No dia seguinte Esopo serviu novamente línguas, apenas asseverando que a língua é a pior coisa que 

há no mundo: 

  

- A língua é a mãe de todas as questões, a origem de todos os processos, a fonte das discórdias e das 

guerras. Se por um lado se ela é o órgão da verdade, de outro é também o do erro e, pior ainda, o da calúnia 

e da infâmia, porque se em dado momento ela louva os deuses, em outro é usada para a blasfêmia e a 

impiedade. 

FERNANDO KITZINGER DANNEMANN 

Publicado no Recanto das Letras em 24/08/2007 
Código do texto: T621597 

 

 

 



Fedro(Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.)  

Fedro (em latim Phaedrus, 30/15 a.C. – 44/50 d.C.) foi um fabulista romano nascido na Macedônia, Grécia. 

Filho de escravos, provavelmente foi alforriado pelo imperador romano Augusto. Seu nome completo era 

Caio Júlio Fedro (latim: Gaius Iulius Phaedrus). 

A fábula, por ser uma pequena narrativa, serve para ilustrar algum vício ou alguma virtude e termina, 

invariavelmente, com uma lição de moral. A grande maioria das fábulas retratam personagens como animais 

ou criaturas imaginárias (criaturas fabulosas), que representam de forma alegórica os traços de caráter 

(negativos e positivos), de seres humanos. 

Coube a Fedro, quando iniciou-se na literatura, enriquecer estilisticamente muitas fábulas de Esopo, todas 

não escritas, mas transmitidas oralmente, isto é, serviam de aprendizagem, fixação e memorização dos 

valores morais do grupo social. Deste modo, Fedro, como introdutor da fábula na literatura latina, redigia 

suas fábulas, normalmente sérias ou satíricas, tratando das injustiças, dos males sociais e políticos, 

expressando as atitudes dos fortes e oprimidos, mas ocasionalmente breves e divertidas, explicando-nos, 

todavia, porque teve tanto sucesso, séculos depois, pela sua simplicidade, na Idade Média. Fabulista da 

época dos imperadores Tibério e Calígula, nos primeiros séculos da era cristã, e seguidor de Esopo, Fedro 

fez a sátira dos costumes e personagens da época. Por isso, com o grande incômodo que causaram as suas 

críticas, acabou sendo exilado. Nesta época, com a morte de Augusto, em 14 d.C., e a ascensão de Tibério, a 

monarquia tornou-se um verdadeiro despotismo, sufocando toda a aspiração de literatura e de 

independência. Publicou cinco livros de fábulas esópicas, com prováveis alusões aos acontecimentos de sua 

vida. 

A antiga sociedade romana estava dividida praticamente em três classes: patrícios, plebeus e, a classe da 

qual Fedro deve sua origem, os escravos, compreendia a população recrutada entre os derrotados de guerra, 

considerados instrumentos de trabalho, sem nenhum direito político. Na fábula "O lobo e o cordeiro", Fedro 

deve ter se baseado nesses acontecimentos de sua época para, ao final, como lição de moral dizer que "esta 

fábula foi escrita por causa daqueles homens que oprimem os inocentes com pretextos falsos". 

No século XVII, na França, Jean de La Fontaine, considerado o pai da fábula moderna, além de compor suas 

próprias fábulas, também reescreveu em versos franceses muitas das fábulas antigas de Esopo e de Fedro 

(alguns autores chegam a afirmar que La Fontaine não passa, o mais das vezes, de mero tradutor das obras 

de Fedro). Aqui neste período, as fábulas ganharam um sentido mais moderno, pois, como participante da 

corte francesa, ele criticava a sociedade por meio de suas fábulas. Em sua obra prima, Fábulas, ele mostra a 

vaidade e estupidez das pessoas, atribuindo tais características aos animais. A principal característica do seu 

modo de escrever eram as rimas, o que facilitava a memorização das histórias. 

No Brasil, Monteiro Lobato, célebre autor da prosa brasileira moderna, publicou, no início do século XX, 

versões bem características de algumas fábulas de Esopo, Fedro e La Fontaine, além de apresentar algumas 

de sua própria autoria, apresentadas no cenário do Sítio do Picapau Amarelo. Anos mais tarde, já com os 

personagens infantis do Sítio do Picapau Amarelo, iria servir-se por meio da personagem Emília, de um 

poderoso expediente para afrontar a Igreja Católica, os maus funcionários públicos e a burocracia da 

máquina de estado. 

O leão e o camundongo, a lebre e a tartaruga, a raposa e a cegonha, a cigarra e a formiga são algumas das 

duplas que protagonizam fábulas muito conhecidas. Há também o homem que matou a galinha dos ovos de 

ouro, fábula de La Fontaine da qual se extrai a lição: "Quem tudo quer tudo perde." 

Fábula é uma narrativa alegórica em prosa ou verso, cujos personagens são geralmente animais, que conclui 

com uma lição moral. Sua peculiaridade reside fundamentalmente na apresentação direta das virtudes e 

defeitos do caráter humano, ilustrados pelo comportamento antropomórfico dos animais. O espírito é realista 

e irônico e a temática é variada: a vitória da bondade sobre a astúcia e da inteligência sobre a força, a derrota 

dos presunçosos, sabichões e orgulhosos etc. A fábula comporta duas partes: a narrativa e a moralidade. A 
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primeira trabalha as imagens, que constituem a forma sensível, o corpo dinâmico e figurativo da ação. A 

outra opera com conceitos ou noções gerais, que pretendem ser a verdade "falando" aos homens. 

Cabe salientar que o elemento dominante, para o gosto moderno, costuma ser a narrativa. A moralidade ou 

significação alegórica, ainda que anime o todo, jaz de preferência nas entrelinhas, de maneira velada. Os 

antigos tinham ponto de vista diferente. Para eles, a parte filosófica era essencial. Para atingirem de modo 

mais direto o alvo moral, sacrificavam a ação, a vivacidade das imagens e o drama. Assim, a evolução da 

fábula pode ser cifrada na inversão do papel desses dois elementos: quanto mais se avança na história, mais 

se vê decrescer o tom sentencioso, em proveito da ação. A presença da moral, no entanto, nunca desapareceu 

de todo da fábula. Explicitada no começo ou no fim, ou implícita no corpo da narrativa, é a moralidade que 

diferencia a fábula das formas narrativas próximas, como o mito, a lenda e o canto popular. Situada por 

alguns entre o poema e o provérbio, a fábula estaria a meio caminho na viagem do concreto para o abstrato. 

A afinidade com o provérbio encontra-se no nível mediano - lugares-comuns proverbiais - a que geralmente 

se reduz a lição extraída da narrativa. Sob esse aspecto, a fábula também se distingue da parábola, que 

procura maior elevação no plano ético, além de lidar com situações humanas mais reais. 

Fábula oriental e Esopo.  

Na evolução do gênero, o primeiro dos três períodos da fábula, aquele em que a moralidade constitui a parte 

fundamental, é o das fábulas orientais, que passaram da Índia para a China, o Tibet, a Pérsia, e terminaram 

na Grécia com Esopo. No Oriente, a fábula foi usada desde cedo como veículo de doutrinação budista. O 

Pantchatantra, escrito em sânscrito, chegou ao Ocidente por meio de uma tradução árabe do século VIII, 

conhecida pelo título de Fábulas de Bidpay, depois retraduzida do árabe para várias línguas. 

Esopo, fabulista grego de existência duvidosa a quem se atribuem as fábulas reunidas por Demétrio de 

Falero no século IV a.C., teria sido uma espécie de orador popular que conta histórias para convencer os 

ouvintes a agir de acordo com o bom-senso e na defesa de seus próprios interesses. De acordo com 

Aristóteles, a fábula esópica é uma das formas da arte de persuadir e não poesia. 

Fedro e a fábula medieval. 

O segundo período da fábula se inicia com as inovações formais de Fedro. Ao fabulista latino é atribuído o 

mérito de ter fixado a forma literária do gênero, o que garante para ele um lugar na poesia. Escritas em 

versos, as histórias de Fedro são sátiras amargas, bem ao sabor do gosto latino, contra costumes e pessoas de 

seu tempo. Mas tanto Fedro quanto Bábrio (século III da era cristã) partiram dos modelos de Esopo, que 

reinventaram poeticamente. 

A Idade Média cultivou com insistência a tradição esópica. Entre as muitas versões da época, divulgadas sob 

o nome de Ysopets (Esopetes), a mais famosa ficou sendo a de Marie de France, do século XII. Os fabliaux 

(fabuletas) medievais, embora não sejam propriamente fábulas, guardam com elas algumas analogias. Por 

meio dos personagens animais, os poetas fazem críticas e pretendem instruir divertindo. 

La Fontaine e seus seguidores.  

O terceiro período inclui todos os fabulistas modernos, dos quais Jean de La Fontaine é considerado o 

mestre. Suas Fables choisies (Fábulas escolhidas), em 12 volumes, apareceram entre 1668 e 1694. A grande 

contribuição original do fabulista francês foi ter feito da fábula um pequeno teatro: "uma comédia em cem 

atos" e "uma pintura em que cada um de nós pode encontrar seu retrato", segundo suas próprias palavras. 

No século XVIII, La Fontaine encontrou muitos seguidores, como Jean Pierre de Florian, na França, e 

Tomás de Iriarte, na Espanha. Em Portugal, Bocage escreveu fábulas originais, além de traduzir La Fontaine 

em versos. Na Inglaterra, a fábula tomou fisionomia de sátira política. Nas Fables, de John Gay, a formiga 

representa o Lord do Tesouro. The Fable of the Bees (A fábula das abelhas), de Bernard Mandeville, é uma 
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extensa alegoria política, enquanto as coleções Fables for the Female Sex (1744; Fábulas para o sexo 

feminino) e Fables for Youth (1777; Fábulas para os jovens) descem ao nível da sátira panfletária. 

Na Alemanha, Gotthold Ephraim Lessing reagiu contra o que julgava ser uma excessiva literarização dos 

imitadores de La Fontaine. Em Fabeln (1759; Fábulas), apresenta importante monografia introdutória em 

que rejeita como perversões do gênero as elaborações literárias adotadas a partir de Fedro. No entanto, o 

fabulista mais popular na Alemanha foi seu contemporâneo Christian Gellert, que usou a fábula como 

veículo de motejo. A glória de melhor fabulista do século XIX pertence ao russo Ivan Krilov, que soube 

adaptar o gênero a seu gênio de poeta original. O homem rústico é seu herói favorito. Krilov usou da fábula 

como meio de protesto contra a rigidez das coerções do estado. 

Em língua portuguesa, a prática do gênero foi esporádica e não há nomes de grandes fabulistas. Depois de 

Bocage, Garrett publicou um volume de Fábulas e contos (1853), e, no século XX, surgiram as Fábulas 

(1955) de Cabral do Nascimento. No Brasil, as melhores realizações inspiraram-se no folclore e na literatura 

oral. Como exemplos, há as Fábulas de Luís de Vasconcelos, as Fábulas e alegorias de Catulo da Paixão 

Cearense e as Fábulas brasileiras de Antônio Sales. Cabe mencionar também Monteiro Lobato, José Oiticica 

e o marquês de Maricá. 

Autoria: Tatiane Leite da Silva 

 

 

 


