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RESUMO Sabe-se que a leitura apresenta-se como uma estrutura possível, aberta a inúmeras 
possibilidades de sentido. É uma fonte inesgotável de conhecimentos e de emoções. Despertar 
o gosto pela leitura não é uma tarefa fácil, pois cabe ao professor a tarefa de aliciador, que 
encaminha o aluno ao mundo maravilhoso e encantador das letras. Segundo Rubem Alves 
(2001): o ato da leitura é uma experiência para ser vivida com prazer, experiência vagabunda, 
ou seja, solta, sem cobranças, sem relatórios, que não se deve ler para responder 
questionários, ou para interpretação, mas ler por puro prazer. Sendo assim, os projetos “Dando 
vida à fábula” e “confabulando com fábulas” foram desenvolvidos por um grupo de alunas 
bolsistas da Universidade de Taubaté do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID, subprojeto de pedagogia, em uma escola de ensino fundamental do 
município de Taubaté, com alunos do 4º ano A, B e C, com crianças na faixa etária de 9 a 10 
anos. O objetivo geral do projeto foi trabalhar a leitura de uma forma envolvente, lúdica, 
prazerosa, livre de avaliação formal e teve como interface as disciplinas de Língua Portuguesa, 
Arte e Ciências, que notoriamente despertou o interesse dos alunos. Optou-se então pela 
teatralização de uma fábula. Tal idéia foi interessante, pois os alunos perceberam que o projeto 
era destinado a eles e construíram sentidos, sentidos sempre negociados e compartilhados. Os 
procedimentos realizados foram: leitura, contação e reflexão sobre a moral das fábulas, 
trabalhos manuais, jogos e brincadeiras, vídeos, montagem de cenário, contato direto com 
animais e pesquisa dos animais envolvidos nas fábulas. Para tanto, foram utilizados os 
seguintes recursos materiais: tinta, pincéis, TNT, EVA, cola, folha sulfite, papel pardo, massa 
de modelar, fotografia de animais, baú de fábulas, cenário e fichas descritivas dos animais. A 
avaliação do projeto ocorreu ao longo de sua aplicação, por meio da observação e registro do 
envolvimento e desempenho dos alunos nas atividades propostas. Assim, como resultado foi 
trabalhado com os alunos a encenação teatral das seguintes fábulas: Super Amigos e uma 
Festa no Céu, que foram apresentadas aos pais, funcionários e professores da escola. Assim, 
destacamos que além despertar o gosto pela leitura, outros aspectos foram contemplados, 
como a interação harmônica e respeitosa entre eles e a participação de todos na preparação 
do cenário e da interpretação dos personagens. Foram momentos muito produtivos, pois 
contribuíram consideravelmente com a formação docente das bolsistas envolvidas e 
proporcionaram aos alunos novas experiências e aprendizagens. Palavras-chave: Fábula; 
Leitura; Lúdico  


