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• Conheça, neste livro intrigante 
e engenhoso, a história do 
criador de tantas histórias 
conhecidas…

Pouco se sabe 
sobre Esopo, mas 
muito se sabe sobre 
suas fábulas…
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O livro
Histórias como a da raposa e das uvas, da lebre e da tartaruga 
ou da cigarra e da formiga são conhecidas por quase todos, 
mas muito pouco se sabe sobre seu criador. Neste livro, de 
forma intrigante e original, o autor Luiz Antonio Aguiar procura 
jogar luz sobre a enigmática vida de Esopo, a respeito da qual 
pouquíssimo se sabe. Intercalando e criando paralelos entre 
algumas das mais conhecidas fábulas do narrador grego com a 
história de sua vida, o autor cria um livro que interessará tanto 
aqueles familiarizados com as fábulas de Esopo quanto os que 
entram em contato com sua obra pela primeira vez. 

Em sala de aula
Esta história permite trabalhar temas como Fábulas, tradicão 
oral, História e imaginação.

Este livro trata da vida e das fábulas de Esopo. Discuta 
com os alunos o conceito de fábula e suas características 
enquanto gênero literário (por exemplo, a presença de animais 
antropomorfizados ou a existência de uma “moral da história”). 
Apesar de Esopo ser possivelmente seu mais conhecido autor, 
existiram outros escritores que também se dedicaram a esse 
gênero (como Jean de la Fontaine). Os alunos conhecem algum 
outro? Sob certos aspectos, é possível dizer também que o autor 
cria uma biografia de Esopo, isso é, um relato sobre sua vida, 
apesar de exisitirem poucas informações sobre ela? Debata com 
os alunos sobre a função e relevância das biografias.  
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