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1. RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a influência das fábulas no processo de 

formação de valores morais e éticos da criança, valorizando e resgatando a tradição 

oral como instrumento pedagógico.Desde séculos atrás, a fábula já era utilizada 

para transmitir moralidade, com o passar dos anos muitos autores a reconstruíram 

conforme as necessidades da sociedade vigente, mas ela não perdeu o seu principal 

objetivo: entreter enquanto ensina. Ao longo deste estudo, verificou-se que por meio 

do mundo de fantasia das fábulas a criança se diverte ao mesmo tempo que é 

advertida sobre situações cotidianas, mundo este, que além de estimular a 

imaginação e a criatividade também promove situações de conflito, que auxiliam na 

assimilação e distinção de valores imprescindíveis para construção do caráter e da 

moral. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A fábula é um gênero literário derivado do conto popular, pode ser 

apresentada como uma narrativa em verso ou em prosa, aproximando-se do mito e 

da poesia. 

Segundo estudiosos, como Nelly Novaes Coelho (1981) e Hugo Rodrigues 

dos Santos (1992), a fábula originou-se com a tradição oral das civilizações mais 

antigas, que tinha como objetivo narrar para os jovens e adultos determinadas 

circunstâncias, com intuito de que esses compreendessem a moralidade ali contida 

e aceitassem-na como experiência adquirida por meio da vivência de outros. 

Diante da modernidade, os vários meios de comunicação, se oferecem como 

brilhante caminho de vida à sociedade, o que desencadeia desequilíbrios morais e 

sociais que definem a realidade brasileira. Porém, a verdadeira evolução de um 

povo se dá em nível intelectual, de consciência de mundo que cada um constrói 

desde a infância.  

As fábulas, neste contexto, são essenciais para a assimilação de condutas e 

preparação para a vida, pois servem como agente de formação social, transmitindo 



mensagens que dão significado à existência humana, que apesar do bem e do mal, 

ao final encontraremos a felicidade, ou seja, conseguiremos por meio da bondade, 

justiça, amor, sabedoria, solidariedade, nos humanizarmos. 

Na era da tecnologia eletrônica, somos constantemente saturados de 

informações; a informática computadorizou o conhecimento, as pessoas pouco 

interagem umas com as outras, perdeu-se muito da tradição oral e de seus 

ensinamentos, com isso ficamos a mercê de uma sociedade sem valores e 

princípios morais e éticos.  

Por isso, com este estudo, visamos a um resgate de valores transmitidos 

pelas fábulas, que desde muitos anos atrás constituem um instrumento de 

aprendizagem capaz de orientar o comportamento do homem, facilitando o seu 

relacionamento em sociedade e capaz de propiciar momentos reflexivos que o 

tornem um ser autônomo e não autômato, refém da modernidade. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Analisar a influência das fábulas no processo de formação de valores morais 

e éticos da criança, partindo de sua origem, como forma de resgatar e valorizar a 

tradição oral como instrumento pedagógico fundamental no desenvolvimento social, 

cognitivo e afetivo infantil. 

 

 Específicos 

 

 - Estudar a origem das fábulas, características e os alguns valores transmitidos por 

elas; 

- Investigar como a criança internaliza os ensinamentos contidos nas fábulas;  

- Compreender a importância das fábulas na construção da moral. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para realização deste artigo foram feitas pesquisas bibliográficas para 

posterior elaboração de textos dissertativos. 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. A fábula 

  

Há alguns séculos, as fábulas já faziam parte de relatos da humanidade, eram 

transmitidas pela tradição oral, por isso existem várias versões para uma mesma 

fábula. Elas mudavam de roupagem conforme cada região e época na qual eram 

contadas, se constituindo num gênero versátil.   

Cada fábula gira em torno de um fim moralizador e educativo, onde os 

animais tornam-se exemplos para os homens. 

 Por meio das fábulas o homem pode construir explicações sobre o mundo, a 

natureza e sobre as relações humanas, permitindo um maior conhecimento sobre 

nós mesmos. 

 

5.1.2. A fábula: O que é?  

 

A palavra fábula vem do latim fari= falar e do grego pháo= dizer, ou 

literalmente “contar algo”. Ela consiste em uma narrativa curta, apresentada em 

forma de prosa ou poema épico, que por meio da simbologia vivenciada por animais, 

plantas ou objetos inanimados, faz alusão a uma situação humana que tem como 

objetivo transmitir aspectos morais. 

A fábula proporciona possibilidades lúdicas que envolvem a imaginação, 

construindo um âmbito extremamente ligado à fantasia, devido ao seu texto de 

caráter alegórico oportuniza a sua conclusão com um fundo moral. Pelo fato de se 

apresentar num contexto cômico e realista, o gênero viabiliza ainda mais a sua 

utilização no meio educacional como forma de desenvolver não só valores, mas a 

capacidade imaginativa e criativa da criança. 

Por se basear em fatos fictícios a fábula é considerada como uma narrativa 

imaginária ou mitológica, mas apesar de ser considerada inverossímil ela traduz 

uma verdade moral. 

Antes de ser definida como um gênero literário, a fábula teve suas raízes na  

tradição oral de povos antigos como os assírios e babilônicos, onde eram usadas 



para transmitir conselhos e normas da  sociedade a qual pertenciam, por meio da 

imagem fictícia de animais e outros .  

5.1.3. Origem das fábulas 

 

As fábulas surgiram no Oriente, mas foram particularmente desenvolvidas no 

Ocidente pelo grego Esopo (séc. VI a. C.), sendo aperfeiçoadas séculos depois pelo 

escravo romano Fedro (séc. I a. C), que as enriqueceu estilisticamente. 

No século XVI, Leonardo da Vinci também tentou reinventar as fábulas, mas 

elas não tiveram muita repercussão fora da Itália, onde até pouco tempo eram 

ignoradas. 

Pode-se dizer que as fábulas passaram por um processo de reinvenção a 

cada novo estilo proposto, como no séc. XVII, em que o francês La Fontaine recriou 

a fábula a partir de modelos latinos e orientais dos textos escritos pelo indiano 

Pilpay, com isso as fábulas foram introduzidas definitivamente na literatura ocidental. 

A partir dessa fase foi que a fábula começou a ter o que La Fontaine (1621-

1692), chamava de “apólogo” que era composto por duas partes, o corpo que era o 

texto em si, e a alma que seria a moralidade, toda fábula é uma história narrada que 

no final por meio de uma simbologia se passa algum ensinamento. Por meio da 

fábula, Fontaine passava a moralidade de uma maneira mais amena, instruía e 

agradava ao mesmo tempo que ensinava algum valor. 

No entanto, a partir do séc. XIX, o racionalismo emergente passou a 

considerar as fábulas como histórias de animais que representavam os homens, e 

tinham como finalidade entreter o leitor e ensinar-lhe uma determinada moralidade.  

No Brasil, o precursor das fábulas foi Monteiro Lobato, célebre escritor que 

recriou a literatura infantil brasileira, dando a ela características nacionais peculiares, 

para Lobato a história antes de transmitir ensinamentos deveria divertir e interessar 

o leitor, devido a esse fato ele contava suas histórias partindo do ponto de vista da 

criança, sendo ela o centro principal de seu trabalho. 

Em 1922, Lobato teve publicado o seu livro Fábulas, o qual reunia 74 fábulas, 

diversas fábulas integradas nesta antologia são de autoria de Esopo e de La 

Fontaine, as quais Lobato reescreveu, comentou e adaptou para o leitores 

brasileiros. Sua literatura oferece à criança o conhecimento de mundo e de si 

mesma, possibilitando-lhe a extensão de seus horizontes. 

 



 

 

5.1.4. Características das fábulas 

 

A fábula é facilmente identificada em uma situação de simbologia, pois a 

presença de animais que passam por situações como se fossem humanos são 

exclusivas dela. As personagens simbolizam sempre algum aspecto ou qualidade 

presente no homem, por exemplo, o leão, que tem como símbolo a força, a coruja, 

que representa a sabedoria, a formiga, que simboliza o trabalho, e etc. 

Em geral, as fábulas são histórias nas quais o bem vence o mal e a astúcia 

vence a prepotência. Elas ilustram situações e problemas que acontecem na vida 

humana e que requerem a superação das dificuldades por meio dos valores, para a 

criança que está em processo de formação da moral, são de grande importância, 

pois fazem com que os pequenos interajam, vivenciem e aprendam com estas 

situações de forma lúdica. 

A fábula é constituída por quatro elementos estruturais: o corpo, que é o texto 

em si, a alma, que corresponde à moralidade, a alegoria, que são as figuras e 

imagens que dão vida ao texto e promovem a interação do leitor quanto ao espaço e 

ao tempo da narrativa. O quarto elemento da estrutura é a ironia, que representa 

sempre o contrário do que é dito, um exemplo seria dizer que um animal “devorou” o 

outro, o que na realidade se traduz como o fato de que o mais forte sempre vence o 

mais fraco. 

Pode-se dizer que as fábulas são verdades “camufladas”, ninguém gosta de 

ouvir que está errado ou que deve mudar seu comportamento, a verdade machuca e 

muitas vezes é difícil dizer para o outro que ele está errado, ou que se enganou, 

ouvir que está errado de quem você aprecia é pior ainda, a fábula foi um recurso 

encontrado para que essa verdade fosse dita de uma maneira sutil. E como os 

personagens são animais irracionais, acaba não atingindo de uma maneira direta a 

quem escuta ou lê a história. 

Nas fábulas tudo que é escrito tem uma direção certa, mesmo as imagens, 

elas estão relacionadas à vida, o leitor precisa ler e estabelecer uma 

verossimilhança do que está sendo lido com a sua vida. Por isso, a linguagem 

utilizada é simples e objetiva, representada normalmente por meio de diálogos, 

simulando uma situação real do que se quer dizer para o outro. 



Até hoje as fábulas são usadas para passar diversos valores para as crianças 

do mundo todo, mostrando que não adianta querer ser mais esperto que o outro 

para conseguir algo, porque no final cada um tem o “castigo” que merece. 

 

 5.2. A criança contemporânea 

 

Hoje, vivemos em uma sociedade carente e frustrada, que se perdeu em meio 

a futilidade e ao consumismo exacerbado;  a ética e a moral se corromperam no 

caminho e muitos desconhecem os seus significados. 

Desde muito cedo, muitas crianças são treinadas para consumir e para serem 

adultos precoces. Os pais substituem um afago por um bem material, preferem uma 

saída ao shopping a uma conversa no parque, o tempo para seus filhos muitas 

vezes é curto e o tempo fica menor ainda se não é bem utilizado. 

Em meio a isto, se tem hoje, crianças que desconhecem os valores, que 

nunca conheceram uma palavra de carinho, são individualistas e egoístas, não 

enxergam o outro, às vezes pelo simples fato de não enxergarem a si mesmas.  

O computador, a televisão e o celular são os “brinquedinhos” da modernidade, 

além de servirem como distração, também mascaram a ausência dos pais, o que 

compromete a infância e a formação moral e afetiva da criança.   

Infelizmente, a criança contemporânea é refém de uma sociedade de poucos 

valores, os quais repercutem nas situações antiéticas e imorais que são veiculadas 

pelos meios de comunicação ou presenciadas no dia a dia.  

Por isso, o resgate de valores é imprescindível, e as fábulas possuem grande 

contribuição nesta questão, pois para se educar o adulto é preciso primeiro educar a 

criança. 

 

5.2.1. A importância das fábulas na construção moral da criança 

 

Hoje, como no passado, a tarefa mais importante e difícil na criação de uma criança 
é ajudá-la a encontrar significado na vida. Muitas experiências são necessárias para 
se chegar a isso. A criança à medida que se desenvolve, deve aprender passo a 
passo a se entender melhor; com isto, torna-se mais capaz de entender os outros, e 
eventualmente pode-se relacionar com eles de forma mutuamente satisfatória e 
significativa. (BETTELHEIM, 1980, p.3 e 4) 

 
Para Velho (2007), há uma busca em todas as fases da vida do porquê de 

estarmos aqui. Assim como Bettelheim, Velho também vê a necessidade de se 



procurar a significância da vida, isso é fundamental para se estabelecer o sentido de 

viver e definir o papel do homem na sociedade.  

O significado da vida virá de acordo com a transcendência dos limites de uma 

existência autocentrada e da crença de se dar uma contribuição relevante à vida, 

senão agora, mas futuramente e isso traz satisfação e esperança para prosseguir. 

As fábulas, em sua maioria, abordam diversas situações humanas, que giram 

em torno de valores tais como: o amor, o respeito, a esperança, a ganância, a 

esperteza, a amizade, a maldade, a bondade e etc; que são internalizados pelas 

crianças por meio da linguagem simbólica, permitindo-lhes uma melhor 

compreensão dos valores humanos apreciados pela sociedade.  

O cunho educativo das fábulas muito se deve à soma da ficção e da 

informação, o que resulta na didática que desperta o interesse da criança para as 

questões abordadas, o que as transforma em atraentes e envolventes lições. 

Por meio das fábulas, pode-se aprender sobre os problemas interiores dos 

seres humanos e pensar nas formas de solucioná-los, abrindo espaço para a 

reflexão e fazendo com que a criança consiga diferenciar aspectos positivos dos 

negativos tanto no mundo imaginário como no real. 

As experiências transmitidas por essas histórias enriquecem a formação 

moral das crianças e permitem o autoconhecimento, pois resgatam os valores 

essenciais para se ter uma sociedade justa e humana. 

Apesar da fantasia e da magia incutida nas fábulas, elas preparam a criança 

para a realidade, dando a oportunidade desta perceber que a luta contra as 

dificuldades da vida é inevitável, mas que ela não pode desistir e deve transpor os 

obstáculos, dando o seu próprio sentido para a sua existência para enfim  respeitar a 

existência do outro. 

   

5.2.2. A internalização dos valores morais das fábulas pelas crianças 

  

Segundo Wallon (1995) “no período anterior à apropriação da consciência de 

si, a criança encontra-se num estado de sociabilidade sincrética, onde se percebe 

como fundida nos objetos ou nas situações familiares, misturando a sua 

personalidade à dos outros, e a destes entre si”.  

Partindo dessa concepção de Wallon, as vivências relatadas pelas fábulas, 

auxiliam no desenvolvimento da personalidade individual da criança, pois incutem na 



mente consciente e pré-consciente condutas e princípios que orientarão o seu 

comportamento futuro. Tais vivências irão auxiliar na construção da chamada 

consciência moral, que funciona como um juiz interno, capaz de gerar julgamentos e 

desenvolver condutas conforme vivências e estímulos. 

A criança quando escuta uma fábula se encanta com a história, 

principalmente por ter os animais como personagens, dessa maneira, internalizando 

toda situação vivida no que está sendo contado, e guardando no inconsciente tudo 

aquilo que poderá servir de orientação para futuras situações cotidianas. 

Pelo fato da personalidade da criança estar em formação e sua capacidade 

imaginativa de apresentar-se de forma intensa, ela absorve mais facilmente os 

valores transmitidos pelas fábulas e é capaz de se colocar no lugar das personagens 

e interagir com a história em si, podendo discutí-la, comentá-la e até duvidar dela, 

realizando um confronto entre o real e o imaginário, construindo seu pensamento e 

alcançando novas conquistas de ordem cognitivas e afetivas a partir do pensamento 

do outro, por meio de uma linguagem dialógica, de acordo com Bakthin (1992, 

p.112): 

 A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo: interrogar, 
escutar, responder, concordar, etc. Neste diálogo, o homem participa todo e com 
toda a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, com o corpo 
todo, com as suas ações. Ele se põe todo na palavra e esta palavra entra no tecido 
dialógico da existência humana, no simpósio universal.  

 

Ao dialogar com a fábula a criança a compreende de forma única, conforme 

suas experiências de mundo e leva consigo ensinamentos que mais lhe atraem, tal 

narrativa, causa impacto ao psiquismo infantil, pois aborda situações do cotidiano, 

além de levar a criança a desenvolver empatia por alguns personagens. Nesse 

diálogo a criança se encontra em meio a desejos e responsabilidades, sendo 

colocada à prova e tendo que renunciar seus anseios de dependência infantil para 

caminhar para uma existência mais independente. 

 

6. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Por meio da fantasia e da ludicidade das fábulas, a criança é questionada 

diante de situações conflituosas, gerando atritos internos onde ela é instigada a 

reconhecer e distinguir valores, o que promove o crescimento pessoal, além de 

ampliar a capacidade imaginativa e criativa do universo infantil. 



Portanto, é necessário preparar a criança para a realidade que ela irá 

enfrentar e as fábulas dão a oportunidade desta perceber que a luta contra as 

dificuldades da vida é inevitável, mas que ela não pode se limitar e deve transpor os 

obstáculos, dando o seu próprio sentido para a sua existência. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Num mundo de faz de conta onde os animais falam e relacionam-se, a criança é 

convidada a interagir com o contexto da história, a partir das mais diversas situações 

contadas despontam os valores morais, com eles a criança alimenta seu mundo 

psíquico e afetivo e começa a construir-se como pessoa. 

     Mesmo com a era da tecnologia, a tradição oral ainda é necessária e eficaz ao 

transmitir valores, o prazer de ouvir uma boa história, a construção mental de seu 

enredo/cenário e seus personagens em forma de animais, transformam a fábula em 

algo envolvente e mágico, capaz de dar asas à imaginação e asas para vida.  
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