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RESUMO 

A aula de Língua Portuguesa, tendo como base a proposta apresentada pelo ENEM traz como 
objetivo desenvolver no aluno as seguintes habilidades e competências: interpretar dados, 
pensar, tomar decisões adequadas, aplicar conhecimentos em situações concretas. Porém, nas 
aulas observadas não se constatou a presença de nenhuma dessas habilidades e competências. 
As aulas ministradas apresentaram como pilar somente Gramática Normativa. Tendo em vista 
este contexto, objetiva-se neste trabalho apontar os problemas detectados e sugerir possíveis 
soluções para a problemática retratada. Para tanto, foram analisados os fundamentos teóricos 
de Antunes (2007), ENEM-MEC (2009), Guedes (2006), Kato (1995), Kleiman (2008), 
Kullok (2002) e Soares (2003), que embasam as afirmações exploradas no texto. 

Palavras-chave: ensino; Língua Portuguesa; possíveis soluções. 

 

Abstract: The Portuguese language class, having as base the proposal presented by ENEM 
brings as its objective to develop in the students the following abilities e skills: interpretation 
of data, thinking, make adequate decisions, applying their knowledge into concrete situations. 
Although in the classes observed we could not see the presence of any of those abilities and 
skills. The classes given presented grammar as the main focus. Having in mind this context, 
the focus of this work is to point out the problems detected and suggest possible solutions to 
the shown problem. For so, were analyzed the theoretical fundaments of: Antunes (2007), 
ENEM-MEC (2009), Guedes (2006), Kato (1995), Kleiman (2008), Kullok (2002) e Soares 
(2003), who are the base for such affirmations explored in the text. 

Key words: teaching; Portuguese language, possible solutions.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sala de aula é um espaço que permite ao professor e ao aluno a discussão, a 

pesquisa, o debate e a troca de experiência entre ambos. Neste espaço ocorre o encontro do 

grupo humano (professor/ aluno), que tem como objetivos a aprendizagem, o 

desenvolvimento das competências e habilidades sócio-cognitivas de cada um dos indivíduos. 

A interação professor-aluno não deve acontecer de maneira impositiva, pois o 

professor não deve apresentar-se como o dono do saber, mas como aquele que está preparado 

para ensinar e também para aprender. Sobre o assunto Kullok (2002), afirma: 

(...) valoriza-se o desenvolvimento das relações sociais entendendo que é 
fundamental criar uma interação entre aquele que ensina e aquele que 
aprende sob pena de aprendizagem não ocorrer – A essência desta 
aprendizagem é a forma como as ideias se relacionam de maneira não 
arbitrária, mas substancial com o que o aluno já sabe. (KULLOK, 2002, 
p.17). 

Diante do contexto, este artigo tem por finalidade trazer à tona a relação 

professor-aluno- conteúdo programático ou currículo escolar, a partir de observações feitas na 

disciplina Língua Portuguesa. O público-alvo da pesquisa são turmas do sexto ao nono ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Secretário de Estado Francisco Rosa Santos, situado 

no bairro Bugio, na cidade de Aracaju - SE. 

Neste trabalho de observação foram constatadas algumas peculiaridades em 

relação ao ensino de Língua Portuguesa, como um distanciamento entre o que ditam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o novo Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e o que é ministrado em sala. E ainda, nota-se uma divergência entre o conteúdo 

programático da aula e o que os teóricos e estudiosos da língua propõem.  

Para tanto, o presente trabalho estrutura-se da seguinte forma: na primeira parte 

são abordadas as peculiaridades e o distanciamento do ensino de Língua Portuguesa daquilo 

que os teóricos da língua sugerem ou propõem como modelo, e na segunda, as possíveis 

soluções para o ensino de Língua Portuguesa a fim de desenvolver as competências e 

habilidades sugeridas pelo ENEM.  
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2. AS PECULIARIDADES E O DISTANCIAMENTO OBSERVADOS NO ENSINO 
DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A partir das observações de aulas de língua portuguesa ministradas do sexto ao 

nono ano do ensino fundamental na referida escola, notou-se que, em todas as séries o 

conteúdo era praticamente o mesmo, Gramática Normativa e descontextualizada. Em relação 

a este modelo de educação, Kleiman (2008) diz: 

(...) o modelo prevalente na escola, constitui uma oportunidade de 
continuação do desenvolvimento linguístico para crianças que foram 
socializadas por grupos majoritários, altamente escolarizados, mas 
representa uma ruptura nas formas de fazer sentido com base na escrita para 
as crianças fora desses grupos, sejam eles pobres ou de classe média com 
baixa escolarização. (KLEIMAN, 2008, p.39). 

Com base no que diz Kleiman, essa forma de ensino elitista que ainda prevalece 

na escola não inclui e sim exclui. Pois a maior parte dos alunos da escola pesquisada vem de 

origem humilde, com pouca afinidade com a leitura, com o mundo do saber, diferentemente 

das classes mais abastadas, em que as crianças desde muito cedo mantêm contato com os 

livros e com a linguagem mais trabalhada dos pais. Segundo a Agência de Noticias Todos 

pela Educação, em pesquisa feita para o Fórum de entidades nacionais de Direito humanos, 

sobre o nível de escolaridade dos brasileiros, a classe média alta aparece com um grau de 

escolaridade entre onze a quinze anos, enquanto que, na classe baixa essa escolaridade cai pra 

quatro a oito anos em média.   

Na referida observação percebeu-se que, professores com diferentes experiências 

em quantidade de anos na prática de sala de aula (25, 16, 2, 1 ano), apresentaram a mesma 

metodologia, aulas sem nenhuma interação, sem textos para serem analisados e sem 

transmissão de um saber, como evidenciou Kullok acima. Apresentaram pouco domínio de 

sala justamente por não trazerem uma metodologia mais atrativa e que prendesse a atenção do 

aluno. Kato (1995) sugere: 

Uma teoria natural da aprendizagem, que postula a capacidade de o aprendiz 
interagir com o objeto de sua aprendizagem através de estratégicas 
heurísticas próprias, não exclui a possibilidade de uma intervenção 
construtiva por parte do professor. (KATO, 1995, p.136). 

Durante as observações ainda pôde-se perceber que alguns professores, muito 

apegados às práticas tradicionais do ensino de Língua Portuguesa, trazem à sala de aula, 

exercícios elaborados há bastante tempo sem se darem ao menos o trabalho de modificarem as 

frases, ocorrendo com isso que, alunos repetentes não se dão ao trabalho de escrever, pois as 
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mesmas frases encontram-se escritas no caderno do ano passado. Sobre a questão, Guedes 

(2006) propõe: 

Com relação à implantação de uma nova prática na sala de aula, temos na 
escola professores que são resistentes; professores que estão com um pé lá e 
outro cá; temos o que chamamos, entre aspas, de camuflagem; ou seja, 
aquele professor que está no discurso, mas que não está na prática 
(GUEDES, 2006, p.31). 

Quanto ao que Guedes aborda acima, observa-se uma semelhança com a situação 

dos professores analisados. Quando questionados se utilizavam o Livro Didático (LD) e 

textos em sala de aula todos foram unânimes em afirmar que sim, porém em todas as aulas 

observadas estavam ensinando Gramática Normativa com frases soltas e em nenhuma das 

aulas o livro e o texto estavam presentes. 

Esse modelo de ensino é tratado por Guedes (2006) p.51, como “o cemitério de 

falas e textos”, em que a ordem a imperar é o silêncio. E a quem interessa esse silêncio? 

Segundo o mesmo, à elite, como explica: 

(...) À elite não interessam bons resultados porque não lhe interessam 
profissionais competentes. Incompetentes adesistas são mais manipuláveis e 
incompetentes de oposição são menos perigosos. (GUEDES, 2006, p.33). 

A professora Irandé Antunes faz uma abordagem da gramática como uma área 

que gera grandes conflitos, tanto internos quanto externos, sendo os últimos de origem 

histórica e social. E ainda utiliza o termo “reprogramar” para chamar a atenção da 

comunidade escolar quanto à forma metódica que vem sendo aplicada ao ensino de Língua 

Portuguesa. Para a pesquisadora: 

É preciso reprogramar a mente dos professores, pais e alunos em geral, para 
enxergamos na língua mais elementos do que simplesmente erros e acertos 
de gramática e de sua terminologia – As mudanças não são percebidas como 
“mudanças”, são percebidas como erros. (ANTUNES, 2007, p.23). 

 

3. AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
DESENVOLVENDO AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES SUGERIDAS PELO 
ENEM 
 

A Progressão Curricular necessária para atender à matriz de referência – ENEM é 

composta dos seguintes itens: conceito de leitura, texto, intertexto,  gênero do discurso; 

competência leitora e habilidades de leitura. Sobre o trabalho com textos Antunes (2007, 

p.130) diz: “O texto não é a forma prioritária de se usar a língua. É a única forma. A forma 
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necessária. Não tem outra. A gramática é constituída do texto, e o texto é constituído da 

atividade da linguagem”. 

A deficiência curricular no ensino de Língua Portuguesa é tratada por Kleiman 

(2008) da seguinte forma: 

(...) as deficiências do sistema educacional na formação de sujeitos 
plenamente letrados não decorrem apenas do fato de o professor não ser um 
representante pleno da cultura letrada nem das falhas num currículo que não 
instrumentaliza o professor para o ensino. As falhas, acredito, são mais 
profundas, pois são decorrentes dos próprios pressupostos que subjazem ao 
modelo de letramento escolar. (KLEIMAN, 2008, p.47). 

Tomando como referência o que afirma Kleiman acima, é possível associar as 

suas constatações com as observações feitas nas aulas de Língua Portuguesa, em que se notou 

o despreparo curricular do professor em relação ao que propõe o ENEM. 

Baseando-se nas observações feitas e o que determina a matriz de referência – 

ENEM, constatou-se que as referidas aulas servem para alfabetizar, mas não para letrar. Uma 

pessoa pode ser alfabetizada, porém não letrada.  Sabe ler e escrever, entretanto não consegue 

compreender estruturas textuais mais profundas ou que exijam uma maior cognição. Soares 

(2008), acerca dessa situação firma: 

(...) ter- se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a 
escrever: aprender a ler e a escrever significa adquirir uma tecnologia, a 
decodificar em língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se 
da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou seja, é assumi-la como sua 
‘propriedade’. (SOARES, 2008, p.39). 

Uma das possíveis soluções para o ensino de Língua Portuguesa, segundo Guedes 

(2006), é levar o aluno a inferir e a produzir. 

(...) para que as aulas de português se tornem ocasiões constantes de 
desenvolvimento da própria linguagem, como expressão subjetiva e 
comunicação intersubjetiva, vai ser preciso que nelas se promova o domínio 
da língua escrita para que o aluno se torne capaz tanto de ler os conteúdos 
referenciais constituídos pela civilização da escrita e de expressar por 
escrito, a sua percepção deles. (GUEDES, 2006, p. 14-15). 

Outra solução proposta por Kato (1995) é que o aluno desenvolva a fluência na 

escrita ao invés da correção gramatical. 

(...) o que proponho é que a iniciação à leitura se dê através de textos 
autênticos, escritos na norma-padrão, e a iniciação à produção escrita preveja 
um período inicial em que haja por parte da escola uma larga tolerância em 
relação aos desvios de ordem dialetal. A ênfase seria dada à fluência na 
escrita, e não sobre a precisão gramatical ou ortográfica. (KATO, 1995, 
p.123). 
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Antunes (2007) aponta uma relação de interação entre língua e gramática, 

quebrando o paradigma de que ambas são dicotômicas: 

Língua e gramática podem ser uma solução se não deixarmos que a 
gramática ofusque o fascínio que a língua pode exercer sobre as pessoas, se 
não deixarmos que a gramática nos impeça de sentirmos gosto pelo estudo 
da língua; se desfizermos o grande equívoco de admitir que não é para 
ensinar  gramática ou, pior ainda, que não é para ensinar a norma-padrão. 
(ANTUNES, 2007, p.161). 

A aula de português como solução para o problema é apresentada por Guedes 

(2006): 

A aula de português, só faz sentido se for dada por um leitor para leitores, 
pois só para leitores (e para escritores) o estudo da língua escrita não se 
apresenta como um problema, mas como a solução de um problema. 
(GUEDES, 2006, p.64). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas aulas observadas, constatou-se que as aulas de Língua Portuguesa, 

na referida escola, necessitam adequar-se às novas propostas sugeridas pelo ENEM. 

Os problemas e as possíveis soluções tratadas neste artigo são somente um ponto 

inicial para a grande problemática, que é o ensino de Língua Portuguesa no Brasil. É preciso 

que muitas outras observações sejam feitas e que, através delas surjam novas propostas para 

melhorar e adequar o ensino à realidade educacional vigente. 

A partir da proposta do ENEM, fica evidente que o indivíduo deve ser letrado ao 

invés de somente alfabetizado. Sobre essa questão Soares (2003) trata: 

Termos despertado para o fenômeno do letramento – estarmos incorporando 
essa palavra ao nosso vocabulário educacional – significa que já 
compreendemos que nosso problema não é apenas ensinar a ler e a escrever, 
mas é, também, e sobretudo, levar os indivíduos – crianças e adultos – a 
fazer uso da leitura e da escrita, envolver-se em prática sociais de leitura e de 
escrita. (SOARES, 2003, p. 58) 

Irandé Antunes, em seu livro “Muito além da gramática: por um ensino sem 

pedras no caminho” propõe uma sugestão de programa que vai além do que é ditado pela 

norma tradicional, tendo o texto como foco das atividades escolares.  Essa nova maneira de 

trabalhar a Língua Portuguesa em que o foco é o texto e não a Gramática Normativa é uma 

das sugestões exigidas pela matriz de referência – ENEM, em que todos os eixos se encaixam. 

Para Antunes (2007): 
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(...) língua e gramática podem ser uma solução: se damos à gramática a 
função que de fato ela tem; nem mais nem menos; se reconhecemos seus 
limites; se a enquadramos na sua justa valorização; nas suas justas medidas e 
aceitamos sua insuficiência frente à necessidade de outros saberes e de 
outras competências. (ANTUNES, 2007, p.160). 

Seguindo a ideia da autora, elaborou-se, a partir de um tema proposto, uma 

atividade focalizando o texto como parte da atividade discursiva, a fim de apresentar um 

modelo de ensino que priorize as competências e habilidades sócio-cognitivas de cada um dos 

indivíduos.  A atividade apresentada a seguir  tem como tema “As especificidades (lexicais, 

sintáticas, textuais e pragmáticas) da organização do texto escrito”.  

As especificidades (lexicais, sintáticas, textuais e pragmáticas) da 
organização do texto escrito  

 

A MORTE DA TARTARUGA 
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   O menininho foi ao quintal e voltou chorando: a tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao 
quintal com ele, mexeu na tartaruga com um pau (tinha nojo daquele bicho) e constatou que a 
tartaruga tinha morrido mesmo. Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda 
com mais força. A mãe a princípio ficou penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida 
com o choro do menino. “Cuidado, senão você acorda o seu pai”. Mas o menino não se 
conformava. Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. A mãe disse que 
comprava outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela, viva! A mãe lhe prometeu 
um carrinho, um velocípede, lhe prometeu uma surra, mas o pobre menino parecia estar 
mesmo profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação.                .                          
 
  Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro, e veio, estremunhado, ver de que se tratava. 
O menino mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse: - “Está aí assim há meia hora, 
chorando que nem maluco. Não sei mais o que faço. Já lhe prometi tudo mas ele continua 
berrando desse jeito”. O pai examinou a situação e propôs: - “Olha, Henriquinho. Se a 
tartaruga está morta não adianta mesmo você chorar. Deixa ela aí e vem cá com o pai”. O 
garoto depôs cuidadosamente a tartaruga junto do tanque e seguiu o pai, pela mão. O pai 
sentou-se na poltrona, botou o garoto no colo e disse: - “Eu sei que você sente muito a morte 
da tartaruguinha. Eu também gostava muito dela. Mas nós vamos fazer pra ela um grande 
funeral”. (Empregou de propósito a palavra difícil). O menininho parou imediatamente de 
chorar. “Que é funeral?” O pai lhe explicou que era um enterro. “Olha, nós vamos à rua, 
compramos uma caixa bem bonita, bastante balas, bombons, doces e voltamos para casa. 
Depois botamos a tartaruga na caixa em cima da mesa da cozinha e rodeamos de velinhas de 
aniversário. Aí convidamos os meninos da vizinhança, acendemos as velinhas, cantamos o 
“Happy-Birth-Day-To-You” pra tartaruguinha morta e você assopra as velas. Depois pegamos 
a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal, enterramos a tartaruguinha e botamos uma 
pedra em cima com o nome dela e o dia em que ela morreu. Isso é que é funeral! Vamos fazer 
isso?” O garotinho estava com outra cara. “Vamos, papai, vamos! A tartaruguinha vai ficar 
contente lá no céu, não vai? Olha, eu vou apanhar ela”. Saiu correndo. Enquanto o pai se 
vestia, ouviu um grito no quintal. “Papai, papai, vem cá, ela está viva!” O pai correu pro 
quintal e constatou que era verdade. A tartaruga estava andando de novo, normalmente. “Que 
bom, hein?” - disse. - “Ela está viva! Não vamos ter que fazer o funeral!” “Vamos sim, papai” 
- disse o menino ansioso, pegando uma pedra bem grande. “Eu mato ela”.                                           
. 
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MORAL: O IMPORTANTE NÃO É A MORTE, É O QUE ELA NOS TIRA.  
 
                                                                            (Millôr Fernandes, "Fábulas Fabulosas") 

 

    Você sabe o que é fábula? É uma história em que os personagens são animais que agem 
como se fossem seres humanos. No final, sempre há um ensinamento inspirado pela história e 
que é chamado “moral”. 

   O texto de Millôr Fernandes é uma fábula moderna: os personagens que agem são seres 
humanos e não animais, no entanto, a história termina com uma moral, tal como as fábulas 
antigas. 

   Este texto é uma paródia da fábula tradicional, isto é, o autor valendo-se de um tipo de texto 
já existente, cria outro, com novas ideias. A narrativa é subvertida, geralmente com intenção 
de criticar, ironizar. 

 

   Vamos tentar entender o texto... 

 

1. No primeiro parágrafo do texto, aparece a expressão: (tinha nojo daquele bicho). A 
partir dessa expressão é possível identificar um narrador que participa da história ou 
que apenas narra os fatos?  Justifique sua resposta. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

2. Os diminutivos utilizados pelo narrador indicam o tamanho físico dos seres ou a 
afetividade com que são vistos na história? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

3. No segundo parágrafo aparece no discurso do pai alguns diminutivos. Qual é a 
intenção do autor da fábula ao utilizá-los? 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4. Classifique de que maneira são vistos os seres na fábula. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

   O modo como o narrador se expressa, isto é, o registro que usa para contar a história, é 
diferente do utilizado pelos personagens. Neste texto, eles usam o registro informal, pois são 
íntimos e estão conversando. 

5. A partir da afirmação acima, como você explica o fato de o registro do narrador ser 
muito próximo do usado pelos personagens no trecho “A mãe disse que comprava 
outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela, viva”?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

6. Ainda com base na questão anterior, reescreva o trecho narrado de forma que o mesmo 
enquadre-se no registro formal. 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

7. Os personagens dialogam no texto. Que características da linguagem oral você percebe 
nesse diálogo?   
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

8. Quais são as formas abordadas pelo autor para identificar o momento da fala dos 
personagens? 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

9. A mãe promete ao menino brinquedos e, em seguida... uma surra. Essa sequência 
indica que sentimento da mãe em relação ao menino? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

    A seletividade lexical é um dos recursos que estão a disposição do produtor de textos para 
auxiliá-lo na formação e organização do mesmo. E ainda para criar um determinado efeito de 
sentido a escolha da palavra é fundamental. No entanto, o que importa para uma boa leitura 
não é apenas identificar a escolha feita pelo autor, mas verificar qual é a função que ela tem 
no sentido do texto. 

 

10. Ao conversar com o filho, o pai usa a palavra “funeral”, e o narrador avisa que ele 
empregou de propósito uma palavra difícil. Que palavra fácil ele poderia ter usado 
com a mesma significação de “funeral”? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

11. Qual a intenção do pai em usar uma palavra desconhecida pelo filho? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

12. O funeral que o pai pretendia organizar era parecido com que tipo de evento? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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13. Na primeira linha do segundo parágrafo aparece a palavra “estremunhado”. Para você, 
qual o significado desse vocábulo no contexto? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

    A fala é a realização da língua em sua essência. Ela identifica o individuo em âmbito social, 
cultural e geográfico, além de se dinâmica, não estática, e estar sempre em processo de 
construção e reconstrução. Na fala tende-se a suprimir alguns elementos do léxico, tendo em 
vista que, é necessário uma comunicação mais rápida, eficaz e objetiva. No entanto, pode 
ocorrer também, uma inversão ao invés da economia lingüística com a supressão do léxico há 
um acréscimo de vocábulos que são traços marcantes da oralidade. 

14. Na terceira linha do segundo parágrafo aparece a expressão “que nem maluco”. Qual o 
termo sintático que melhor substitui a expressão grifada? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

15. Nas linhas quatro e cinco do segundo parágrafo aparece traços da oralidade. Substitua-
os pelos termos adequados, segundo a gramática normativa. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

16. Nas expressões “eu vou apanhar ela” e “eu mato ela”. Qual seria na sua opinião a 
forma gramaticalmente adequada para reformular o sintagma grifado? 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

17. Na narrativa há alguns momentos em que os personagens e o narrador pronunciam 
“para” e em outros “pra” e “pro’. Na sua opinião, qual é a intenção do autor da fábula 
com a oscilação desses vocábulos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

      Segundo Savioli e Fiorin (1991), o nível profundo de um texto constitui-se de uma 
oposição. A análise de um texto não consiste apenas em encontrar a oposição reguladora dos 
sentidos, pois, se somente isso for feito, reduziremos sua riqueza significativa a quase nada. 
No entanto, a importância de detectar a estrutura fundamental de um texto reside no fato de 
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que ela permite dar uma unidade profunda aos elementos superficiais, que, à primeira vista, 
parecem dispersos e caóticos. Cada um dos pólos opostos da estrutura profunda vem investido 
de uma apreciação valorativa. Na fábula trabalhada aparece o propor, o sensível, a vida, os 
personagens (pai e menino), com uma valorização positiva; e o impor, a morte, o insensível 
(mãe e o menino) com uma valorização negativa. 

 

A gora é a sua vez... 

18. A partir dos esclarecimentos acima, você vai tentar encontrar no texto, fragmentos que 
comprovem as opiniões expostas. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

19. Com base em tudo que já foi exposto tente inferir qual a temática abordada nessa 
fábula. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

20. Disserte acerca da moral apresentada na fábula. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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