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ESOPO, REESCRITA POR LA FONTAINE



Quando precisar pegar algo que está no alto,  chame um 
adulto!
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• Jean de La Fontaine (1621-
1695, séc. XVII), poeta
francês, além de compor suas
próprias fábulas, também
reescreveu em versos muitas
das fábulas de Esopo (séc. VI
a.C.) e de Fedro (séc. I d.C.).
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Severino José. Introdução e seleção: Luiz de Assis 
Monteiro. São Paulo: Hedra (Biblioteca de Cordel).

Aquele que trabalha

E guarda para o futuro

Quando chega o tempo ruim

Nunca fica no escuro.
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Durante todo o verão

A cigarra só cantava

Nem percebeu que ligeiro

O inverno já chegava

E quando abriu os olhos

A fome já lhe esperava.
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E com toda humildade

À casa da formiga foi ter

Pediu-lhe com voz sumida

Alguma coisa pra comer

Porque a sua situação

Estava dura de roer.
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A formiga então lhe disse

Com um arzinho sorridente

Se no verão só cantavas

Com sua voz estridente

Agora aproveitas o ritmo

E dance um samba bem 
quente.
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TEXTO 1: A cigarra e a formiga

Tendo a cigarra contado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno
sem nenhuma provisão.

Foi a casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse:
– Querida amiga podia emprestar-me um grão que seja, de arroz, de farinha

ou de feijão? Estou morrendo de fome.
– Faz tempo que não come? – perguntou-lhe a formiga, avara de profissão.
– Faz.
– E o que fez a senhora durante todo o verão?
– Eu cantei – disse a cigarra.
– Cantou, é? Pois agora, dança!

Jean de La Fontaine. Fábulas. Rio de Janeiro: Revan, 2002. P. 10
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1. [D12] Sobre o texto, infere-se que

A. tem propósito informativo.
B. possui dois personagens.
C. os personagens principais são humanos.
D. Possui uma finalidade didática.
E. Possui um caráter opinativo.
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2. [D3] Segundo o texto,

A. quem tudo quer tudo perde.
B. quem não se esforça perde o mérito.
C. as pessoas gananciosas conseguem o que querem.
D. quem se mostra demais, acaba exposto.
E. na vida, não se pode ter tudo o que se quer.



21

3. [D3] A moral do texto pode ser representada pelo seguinte
ditado:

A. “Cavalo dado não se olha os dentes”.
B. “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando”.
C. “O trabalho enriquece, o ócio empobrece”.
D. “O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na

adversidade”.
E. “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”.
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Leia a fábula e apresente uma moral 
para ela.


