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No início do século XX, o pintor russo 
Marc Chagall representou dezenas de 
histórias de La Fontaine. Este quadro 
mostra “O carroceiro atolado”.
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Mui tos au to res, em vá rias épo cas, de di ca ram-se a  criar fá bu las. A maio ria ins-
pi rou-se nos an ti gos gre gos – prin ci pal men te em Eso po – e nos fa bu lis tas la ti nos, 
como Fe dro (que tam bém adap tou tex tos de Eso po). Com ad mi rá vel fô le go, a fá bu la 
atra ves sou a Ida de Mé dia e o Re nas ci men to, até che gar ao sé cu lo XVII. Nes se sé-
cu lo, Jean de la Fon tai ne, es cri tor e poe ta fran cês nas ci do em 1621, au tor de uma 
vas ta obra, no ta bi li zou-se pe las 243 fá bu las que es cre veu, ver da dei ro mo nu men to 
de ob ser va ção do com por ta men to hu ma no. Gran de par te de las foi tam bém re cria-
ção dos tex tos de Eso po, “o pai de to dos”. En quan to Eso po es cre veu em pro sa, La 
Fon tai ne  criou suas fá bu las* em for ma de pri mo ro sas poe sias, em ge ral cur tas.

En ga na-se quem pen sa que as fá bu las são his tó rias de bi chi nhos para crian ças 
pe que nas. Ne nhum dos gran des fa bu lis tas di ri giu-se em es pe cial à crian ça e, em bo ra 
seus per so na gens frequentemente se jam ani mais, es tes re pre sen tam di ver sos as pec tos 
da na tu re za hu ma na. O ver da dei ro pro ta go nis ta des sas his tó rias é o ser hu ma no. 

Se guin do a tra di ção de to dos os se gui do res de Eso po,  criei es tes con tos li vre men-
te. E o fiz com imen sa ad mi ra ção por es ses ilus tres pre de ces so res e com um par ti cu lar 
ca ri nho por La Fon tai ne, em cu jas poe sias prin ci pal men te me ins pi rei. Di ri gi as his-
tó rias ao uni ver so infantojuvenil. Elas po dem in te res sar à crian ça me nor, em lei tu ra 
acom pa nha da, e tam bém aos mais cres ci dos e aos pré-ado les cen tes, pois têm tudo a 
ver com a fase em que se está for man do o có di go in di vi dual de con du ta. Uma vez su-
pe ra do o pre con cei to de que as fá bu las são his to ri nhas de ani mais fa lan tes, o jo vem 

• 5 •

Prefácio

* A rigor alguns desses textos não são fábulas, em que os personagens são sempre animais. Optei 
entretanto por manter esse nome genérico, pelo qual eles são tradicionalmente conhecidos.

Fernanda Lopes de Almeida
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per ce be rá que esse tipo de lei tu ra está lon ge de 
in fan ti li zá-lo. É, ao con trá rio, um con vi te ao pen -
sa men to mais ama du re ci do. 

É ine ren te ao gê ne ro fá bu la o pro pó si to 
edu ca ti vo. Mas evi den te men te edu car tem ago-
ra um ou tro sen ti do, que não ti nha em sé cu los 
mais dis tan tes. Hoje é, prin ci pal men te, en si nar 
a pen sar. O  ideal, em se tra tan do de es co las, 
será o de ba te em gru po. O pro fes sor, no caso, 
tem mais o pa pel de fa ci li ta dor do que o de 
orien ta dor, dei xan do que os alu nos dis cu tam e 
che guem às suas pró prias con clu sões. É in crí-
vel como os jo vens nos sur preen dem quan do se 
põem a re fle tir. Bas ta dar-lhes a opor tu ni da de 
para to mar cons ciên cia do que sa bem, sem sa-
ber que sa bem.

t

Esta é a mi nha pri mei ra obra in ten cio nal-
men te di dá ti ca.

A lin gua gem é me nos sim ples que a de 
meus ou tros li vros. Tem por ob je ti vo ir ha bi-
tuan do o lei tor a um tex to me nos co lo quial que 

o dos li vros di tos in fan tis. Uma pon te para fu tu ras lei tu ras mais adul tas.

Quan do em pre guei pa la vras me nos  usuais pro cu rei que, pelo con tex to, o seu 
sen ti do pu des se ser adi vi nha do. A in ten ção foi aju dar a en ri que cer o vo ca  bu  lá  rio 
ju ve nil, hoje em dia mui to res tri to. Di ria mes mo, o da maio ria das pes soas. Há 
uma es pé cie de ver go nha das pa la vras, que em po bre ce mui to o nos so ri quís si mo 
idio ma. As pes soas em pre gam um ter mo me nos cor ri quei ro e logo ca çoam de si 
mes mas, como se ti ves sem dito algo ri dí cu lo. Isso não se dá ape nas no dis cur so oral, 
mas, even tual men te, até no es cri to. De pois cri ti ca mos os mais mo ços por que eles 
não gos tam de ler e não co nhe cem os nos sos gran des au to res. Mas não lhes da mos 
ins tru men tal para isso.

O gre go Eso po foi es cra vo em par te de sua vida. Por 
isso, o pin tor Ve lás quez o ima gi nou nes te qua dro 
com rou pas mui to sim pló rias; po rém, não se es que
ceu de co lo car um li vro em suas mãos, re pre sen tan
do sua imen sa sa be do ria.
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Fiz tam bém ques tão de usar o 
“tu” e o “vós” como for ma de tra ta-
men to, em bo ra even tual e mo de ra-
da men te. Ape nas para lem brar que 
es sas for mas exis tem, eram usa das 
en  tre nós num pas sa do não mui to 
dis tan te, são ain da hoje em pre ga das 
de modo cor  ren te em al gu mas re-
giões do Bra sil e em ou tros paí ses de 
lín gua por tu gue sa. É im pos sí vel ler 
os clás si cos sem co nhe cê-las.

Na tu ral men te, ao  criar a par tir 
des se ma nan cial de sa be do ria que os 
an ti gos nos le ga ram, fiz isso de um 
pon to de vis ta con tem po râ neo e le-
van do em con si de ra ção cri té rios con-
tem po râ neos. A psi ca ná li se, a an tro-
po lo gia cul tu ral, as ciên cias po lí ti cas 
e so ciais, e até mes mo a fí si ca, nos 
de ram uma vi são de mun do mui to 
di fe ren te da que era pos sí vel ter no 
sé cu lo XVII. O Bem e o Mal já não 
são ins tân cias tão ab so lu tas e se pa-
ra das. En tre tan to, eles con ti nuam exis tin do e nós con ti nua mos pre ci san do de uma 
mo ral e de uma éti ca. Sem elas não se ria pos sí vel vi ver e con vi ver. 

Cu rio so é que a maio ria das fá bu las, para che gar à no ção do Bem, abor da pri-
mor dial men te o Mal. É apon tan do o Mal que elas che gam a des per tar a no ção do 
Bem. Daí o tí tu lo des te li vro.

Co lo ca mos jun to ao tí tu lo de cada con to o “mal” mais evi den te que ele dis cu te. 
Mas há mui tos ou tros te mas sen do ven ti la dos. De ba ten do e dan do com li ber da de 
sua opi nião a res pei to de cada as pec to que sur ja, o jo vem irá des co brin do o seu 
pró prio sis te ma de va lo res. Ve re mos que este, com frequência, re sul ta rá bem mais 
so fis ti ca do do que su pú nha mos pos sí vel.

• 7 •

O francês Jean de la Fontaine (16211695) expôs os vícios e as virtu
des humanas em suas fábulas. A ilustração acima, feita em 1760, 
mostra seu busto cercado por personagens dessas histórias.

Leonard Selva/CO
RBIS
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Um dia, fo ram en con tra dos no bos que al guns fa vos de mel, aban do na dos.
– São nos sos – dis se ram as abe lhas.
E logo vá rios be sou ri nhos pro tes ta ram:
– Não se nho ras. São nos sos.
– Que no vi da de é essa? – es pan ta ram-se as abe lhas. – Onde já se viu be sou-

ro dono de favo de mel?
Mas os be sou ri nhos fi ca ram fir mes:
– Não é da sua con ta. São nos sos e aca bou-se. 
Saiu dis cus são feia.
Afi nal, como não che ga ram a um acor do, re sol ve ram cha mar uma ves pa para 

de ci dir quem ti nha ra zão.
A pri mei ra pro vi dên cia da ves pa foi ve ri fi car se ha via tes te mu nhas. Ha via di-

ver sas: uma bor bo le ta azul, um ca ra col e to das as for mi gas de um for mi guei ro.
– Fale a se nho ri ta pri mei ro – dis se a Ves pa, di ri gin do-se à Bor bo le ta Azul. – 

Sabe al gu ma coi sa a res pei to des se as sun to?
– Sa ber, mes mo, não sei, não – res pon deu a Bor bo le ta. – Mas vi mui tos ani-

mai zi nhos voa do res ao re dor des ses fa vos.
– Sim. E que mais ob ser vou?
– Mais que isso? Nada, se nho ra juí za. Sou mui to dis traí da.
– Nota-se – dis se a Ves pa. – Até aí ne nhu ma no vi da de. Voar, tan to abe lhas 

quan to be sou ros voam. Da pró xi ma vez dis traia-se me nos.
As for mi gas, que não eram dis traí das, tam bém pou co es cla re ce ram:

• 9 •

Má-fé

As abelhas zangadas com os besourinhos
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– Como a se nho ra juí za sabe, so mos ocu pa dís si mas. Pas sa mos o dia olhan do 
para o chão, ca tan do ma ti nhos e fo lhi nhas. O má xi mo que po de mos in for mar é que 
ou vi mos mui tos zum bi dos, para os la dos onde es tão os fa vos.

Vis to que tan to abe lhas quan to be sou ros zum bem, fi cou-se na mes ma.
A úni ca es pe ran ça pas sou a ser o Ca ra col, mas esse foi quem deu o tes te mu-

nho me nos es cla re ce dor. Que ren do vol tar logo para den tro da cas ca, dis se que uma 
por ção de in se tos an da va por ali o dia in tei ro, que não era guar da de fa vos de mel 
e que não o abor re ces sem com ques tões sem im por tân cia.

A ques tão po dia não ter im por tân cia para ele. Mas ti nha mui ta para os in te-
res sa dos. 

A bri ga re co me çou.
In dig na das, as abe lhas gri ta vam que há sé cu los eram fa mo sas pelo seu mel.
 Cheios de rai va, os be sou ri nhos per gun ta vam onde es ta va es cri to que todo o 

mel do mun do era de las.
Só uma das abe lhas, pes soa de mui to bom sen so, con ti nua va cal ma.
– Se nho ra Juí za – dis se ela, afi nal – con ver sa vai, con ver sa vem, já se pas sou 

mais de uma hora e ain da es ta mos como no prin cí pio. É pre ci so an dar com este 
jul ga men to.

To dos lhe de ram ra zão, até os be sou ros.
– E o que a se nho ra su ge re? – per gun tou a juí za.
– Em pri mei ro lu gar devo di zer que não  creio que seja fa lan do que va mos re-

sol ver este im pas se – res pon deu a Abe lha.
– Como será en tão? – ad mi rou-se a Ves pa.
– Fa zen do.
To dos se en treo lha ram e re me xe ram-se nos seus lu ga res.
Até os be sou ros, que se man ti nham sem pre um tan to afas ta dos, e com ar de 

pou co caso, apro xi ma ram-se para ou vir me lhor.
A Ves pa, já can sa da de ser juí za da que la pen den ga, foi quem mais se in te res sou:
– Fa zen do? Mas fa zen do o quê?
– Mel, é cla ro. Pro po nho que as abe lhas e os be sou ri nhos co me cem a tra ba-

lhar. Va mos ver quem sabe pro du zir mel. E mais: quem sabe cons truir fa vos tão 
bem-feitos para guar dá-lo.

Ves pa, abe lhas, tes te mu nhas, não hou ve quem não achas se a ideia óti ma.
Isto é, hou ve: os be sou ri nhos fo ram con tra.
– Ora que bo ba gem! – pro tes ta ram, mui to ir ri ta dos. – Aqui por aca so é al gu ma 

fá bri ca? Nin guém com pa re ce dian te de um juiz para fa bri car coi sas.
Aque la re cu sa já fez a Ves pa per ce ber que as ver da dei ras do nas dos fa vos 

eram mes mo as abe lhas. Mas ela dis se, só para ver a cara dos be sou ros:
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