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Brinc ndo  com  a lei ura

regina vieira

um nome
de cabrito
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POr TráS Da TraMa
um nome de cabrito narra a história de um cabritinho 

à procura de um nome. Sua trajetória acaba sendo uma 

busca pela própria identidade. Enquanto procura um nome, 

vai encontrando pelo caminho vários animais que lhe dão 

sugestões. Depois de tanto procurar, acaba fazendo uma nova 

amizade que lhe proporciona novas aventuras. O final é de 

surpreender a todos! 

LEiTUra Da caPa E DaS iLUSTraçõES
Com os alunos, discuta as funções das ilustrações. O ilustra-

dor quis apenas expressar uma emoção por meio dos gestos do 

cabritinho? Por exemplo, na cena do cabrito triste, temos uma 

ilustração cuja principal função é a expressiva, pois o ilustrador 

traduziu plasticamente a busca, a tristeza, as dúvidas e a solidão 

do cabrito, fazendo com que a cena converja para o texto.

Durante a conversa, chame a atenção para os detalhes do 

ambiente. Divida-os em grupo e peça que observem os lugares 

em que se passam as cenas. Conduza a atividade de forma que 

eles estabeleçam a diferença entre espaço rural e espaço urbano. 

Entregue uma folha para cada grupo e peça aos alunos que 

escrevam o que acontece com o cabritinho em cada ilustração. 

aTiviDaDES
 O nosso nome é nossa identidade. Que tal saber um 

pouquinho mais sobre o significado e a origem dos nomes? 

Letícia, por exemplo, vem do latim e significa “alegria”. Solicite 

uma pesquisa aos alunos, distribuindo determinado número 

de nomes para cada um. Inclua nesse trabalho uma pesquisa 

sobre eles mesmos: por que os pais ou responsáveis escolhe-

ram tais nomes para os filhos? Ao final, peça que cada aluno 

fale sobre sua pesquisa. Em seguida, organize os resultados e 

exponha-os em um mural.
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 No livro, a vaca sugeriu o nome Mu-mu porque para 

ela, e de acordo com a visão de mundo dela, este é o nome 

mais bonito que existe. Partindo desse princípio, debata com 

a turma por que os animais com quem o cabritinho conversava 

sempre sugeriam nomes dos quais ele não gostava. Depois, 

estenda a reflexão para a importância de sabermos respeitar 

o jeito que cada pessoa tem de encarar o mundo, para que 

nosso ponto de vista também seja respeitado.

 É muito importante que desde criança uma pessoa 

saiba sua identidade: origens, a procedência do seu nome, 

quem são e de onde vêm seus antepassados etc. Baseado 

nisso, proponha a produção de uma autobiografia. Elabore um 

roteiro de perguntas para que os alunos pesquisem em casa. 

Em sala, com o material em mãos, o livro será montado de 

acordo com suas orientações. Além de pedir que falem sobre a 

família, peça também que falem sobre seus gostos (comida, TV, 

brincadeiras, músicas etc.), escola (amigos, professores…), férias, 

passeios, momentos inesquecíveis etc. Peça que incluam fotos 

ou desenhos de acordo com cada tópico da autobiografia. 

 Por trás da busca do cabritinho por um nome está o 

tema do autoconhecimento, ou melhor, o lema do filósofo 

grego Sócrates: “Conhece-te a ti mesmo”. O autoconhe-

cimento é o ponto de partida para o crescimento do ser 

humano. Desde cedo, uma pessoa deve saber como funciona 

seu próprio corpo, como é seu relacionamento com os outros, 

quais são suas preferências etc. Para realizar um exercício de  

autoconhecimento, peça aos alunos que desenhem uma 

árvore com raízes, tronco, folhas, flores e frutos. Nas raízes, eles 

deverão escrever a data de nascimento, o nome de pessoas 

importantes na vida deles, acontecimentos marcantes dos 
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primeiros anos de vida; no tronco, deverão escrever suas ativi-

dades diárias; nas folhas, flores e frutos, peça que escrevam 

seus sonhos, coisas que desejam ganhar e coisas boas que 

esperam que aconteçam; ao final, peça a cada aluno que dê 

um nome à árvore e escolha um colega com quem compar-

tilhar o trabalho.

DicaS Para O PrOfESSOr
É muito importante destacar que a história do cabritinho  

representa a busca pela identidade. No site <www.colegiomae-

dedeus.com.br/turmas/41/nomedagente.htm> você poderá ex-

trair um poema de Pedro Bandeira para estabelecer uma relação 

de intertextualidade e trabalhar o tema do autoconhecimento. 

Elabore questões a partir desse poema, ligando-o com a história 

do cabritinho. Por exemplo: “A criança que fala no poema está 

muito brava. O cabritinho da história que acabamos de ler vi-

via triste. Por que eles se sentem assim?”; “Quem escolheu seu 

nome?” etc. No final, encerre a discussão pedindo que elaborem 

um trabalho artístico no qual manifestem a própria identidade. 

Sites
1. http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/poesiainfantilport.htm 

Artigo que faz relação entre imagem e texto. Embora dirija-se 

à poesia, pode ser aplicado a outros gêneros textuais.

2. http://www.educacional.com.br/projetos/edinf/identidade2/

Aqui você encontrará um modelo de projeto detalhado 

sobre identidade. 
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