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Proposta de Redação – Fundamental I e II 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos sobre o gênero, 

escreva uma fábula em que a moral da história fale sobre o valor da honestidade. Não se 

esqueça dos elementos importantes desse tipo de texto, como a presença de animais e o 

ensinamento moral ao fim da fábula. 

TEXTO I 

Qual a importância da honestidade? 

Hoje em dia está cada vez mais difícil vermos atos de honestidade na sociedade, seja nas mídias, 

ou até mesmo em casa. É muito raro ouvirmos histórias de pessoas que acharam uma carteira e 

devolveram aos seus donos.  

Quem não sabe o que é certo ou errado? Ou então: Quem não sabe quando está praticando um ato 

desonesto? 

A honestidade nada mais é do que um bem que exercemos tendo como base as morais que temos 

em nosso consciente. Ser honesto significa ser verdadeiro e correto, além de respeitar a si mesmo 

e ao próximo. Ela também apresenta muitos sinônimos, dentro eles: integridade, honra, 

dignidade, sinceridade, lealdade. 

Aquele que não é honesto age de maneira premeditada, de modo incorreto, falso e mentiroso 

porque já se adianta e sabe os benefícios que terá diante dessa conduta. Além disso, gosta de 

enganar, “passar a perna no outro”, e sempre se vangloria da sua esperteza.   

Um homem honesto não aceita a desonestidade nem em si e nem no próximo. A honestidade está 

nas palavras, por exemplo, é possível levar a caridade por meio delas, nunca usando para difamar 

ou gerar violência. Além de ser algo social, que diz respeito ao cidadão que deve reconhecer o 

seu direito e o seu dever e agir com respeito e dignidade.  

Fonte 1: https://radioboanova.com.br/evangelho_e_reforma/qual-importancia-da-honestidade/. Acesso em: 09 jul. 

Adaptado. 

TEXTO II 

A rã e o boi 

Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar 

para ficar maior. 
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Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. 

A primeira respondeu que não – e se esforçou para inflar mais. 

Depois, repetiu a pergunta: 

– Quem é maior agora? 

A outra rã respondeu: 

– O boi. 

A rã ficou furiosa e tentou ficar maior inflando mais e mais, até que arrebentou. 

MORAL DA HISTÓRIA: Quem tenta parecer maior do que é se arrebenta. 

Fonte 2: https://www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo/. Acesso em:  07 jul 2019. 

TEXTO III 

Fábula 

Ela promove sempre uma reflexão sobre as características humanas! 

Analisando a estrutura da fábula, percebemos que ela narra uma história curta, tendo animais 

como personagens. 

Um fato bastante interessante é que esses animais adquirem características humanas, agindo 

como se fossem pessoas, inclusive em algumas fábulas há trechos até com diálogos. 

As fábulas geralmente trabalham a ideia de características relacionadas ao comportamento 

humano, como, por exemplo, a inveja, a preguiça, a competição, entre outros. 

Com isso, a história, que sempre possui um final surpreendente, nos faz refletir sobre essas 

atitudes que, para nós, devem ser desprezadas, não é mesmo? 

E por falar no final da história, é bom que você nunca se esqueça disto: 

Toda fábula encerra-se com um fundo moral, justamente para apontar a importância de sempre 

valorizarmos nossas virtudes, como amor, compaixão, lealdade, compreensão, honestidade, e 

muitos outros. 

Fonte 3: https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-fabula.htm. Acesso em: 07 jul 2019. Adaptado. 

TEXTO IV 
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Fonte 4: https://terocupsararaquelcosta.blogs.sapo.pt/contos-para-reflexao-58846. Acesso em: 07 jul 2019. 

 

 


