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Redação – Fábula 

 
    A história a seguir é uma fábula. Fábula é um texto narrativo em que os personagens são 
animais. Ela envolve uma cigarra e uma formiga e traz um ensinamento. 
 
 

A cigarra e a formiga 
 

    A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos.  
    Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que 
comer. A formiga então perguntou a ela: 
    - E o que é que você fez durante todo o verão? 
    - Durante o verão eu cantei – disse a cigarra. 
E a formiga respondeu:  
    - Muito bem, pois agora dance!  
 
 
 
 

  ROCHA, Ruth. Fábulas de Esopo. São Paulo: FTD, 1993. p. 23. 
 
 

Compreendendo o texto 
 
1) De acordo com o primeiro parágrafo da fábula, o que a cigarra fazia no verão? E o que a 
formiga fazia? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Releia esta fala da formiga: “ – Muito bem, pois agora dance!”. 

a) Com base nessa fala, o que se pode dizer que ela fez em relação ao pedido da cigarra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Sobre a atitude da formiga, você acha que ela poderia ter agido de outro modo? Como? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



3) Na fábula, o narrador conta fatos que envolvem personagens. Esses fatos ocorrem em 

determinado espaço e tempo, que muitas vezes são indeterminados. 

a) Complete os quadros com essas informações da fábula lida. 

Personagens Espaço Tempo 

 

 

 

  

 

 

4) Agora, você vai pensar em um novo final para essa fábula.  
Lembre-se de que ele deve: 

 Ser uma continuidade da fábula original, ou seja, deve dar prosseguimento aos fatos narrados. 

 Envolver os mesmos personagens, mas se desejar, pode acrescentar um novo personagem à 

história que ajude a dar um outro sentido ao final, isto é, transmitir um novo ensinamento. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


