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Plantão de dúvidas

Os dois amiguinhos
Uma vez uma garça adotou um filhote de tigre órfão e criou o bebê junto com seu próprio filho. Os dois viraram
grandes amigos, e todo dia faziam a maior bagunça, sem jamais brigar. Na realidade, eram as crianças mais boazinhas
do mundo. Um dia apareceu outra garça que era uma encrenqueira; essa garça tratou muito mal o bebê garça. O bebê
garça pediu socorro, e o tigre veio correndo: num instante engoliu a encrenqueira. Só ficou um ossinho e um punhado
de penas para contar a história. O tigre, que tinha sido criado num regime vegetariano, achou aquela comida diferente
uma maravilha. Lambendo os bigodes, piscou o olho e disse:
– Eu te adoro, minha pequena garça!
E zás, lá se foi sua companheira de brincadeiras servir de sobremesa para o piquenique improvisado.
Moral: Nada elimina o que a natureza determina.
(Do livro: Fábulas de Esopo - Companhia das Letrinhas)

1. Fábula é uma narrativa; trata-se, portanto, de um tipo de texto que conta uma história. Caracterize a fábula lida.
2. A fábula apresenta geralmente uma cena vivida por animais, plantas ou objetos que falam e agem como se
fossem pessoas. Na fábula “Os dois amiguinhos”, os fatos são vividos por duas espécies de animais.
a. Como conviviam o bebê tigre e o bebê garça?
b. Como era o bebê tigre no início da história?
c. O que mudou seu modo de ser?
d. Qual foi a importância da garça encrenqueira na história?
3. As fábulas são escritas ou contadas para dar um conselho, para fazer uma crítica, para alertar sobre algo que
pode acontecer na vida real, para transmitir um ensinamento. Por isso, elas terminam com uma frase que é
chamada de moral da história.
a. Identifique na fábula o parágrafo que contém a moral da história.
b. Na sua opinião, a moral é adequada à fábula? Por quê?
4. O final da fábula surpreende o leitor.
a. Qual seria o final esperado?
b. Aplicada à sociedade humana, o que a moral da história ensina?
5. Poder mudar a própria essência ou ter consciência de que é necessário mudar ou ter a vontade de não mudar
não são características próprias dos animais. Na sua opinião, os seres humanos têm essas características?
Justifique.
6. Identifique os pronomes presentes na fábula lida e classifique-os.

