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autor Michele Iacocca

ilustrador Michele Iacocca

coleção Livros sem palavras

editora Ática

formato 20,2 x 27,5 cm

número de páginas 32

faixa etária sugerida a partir de 3 anos

roteiro de leitura

NERINA – A OVELHA NEGRA

Michele Iacocca e se leram alguma obra 
que ele escreveu ou ilustrou. Relembre  
à classe algumas informações sobre  
o autor/ilustrador ou peça às crianças  
que pesquisem sobre ele.

antes de ler o livro

a) atividade de familiarização com o livro

Proponha aos alunos que manuseiem o 
livro, observem as informações da capa e da 
contracapa e relatem ou anotem os dados 
que identificam o livro que será lido, como:

Título do livro: NERINA – A OVELHA NEGRA

Autor: MICHELE IACOCCA
Ilustrador: MICHELE IACOCCA
Coleção ou série: LIVROS SEM PALAVRAS
Editora: ÁTICA

Se houver dúvidas, explique a função  
de cada item. Mostre onde geralmente 
estão o nome da cidade da editora,  
o número da edição e o ano da publicação.  
A familiarização com a ficha técnica do livro 
leva as crianças a entender melhor  
o que são informações bibliográficas.

B) atividades de preconhecimento/
contextualização soBre o tema

1. Procure saber se os alunos conhecem 

biografia do autor/
ilustrador

Michele Iacocca é italiano e vive no Brasil 
há mais de quarenta anos. Tem formação 
em Artes Plásticas e publicou charges e 
cartuns nos principais jornais e revistas 
do país. Começou sua premiada carreira 
de ilustrador de livros infantojuvenis 
na década de 1970. Suas histórias e 
desenhos vêm contribuindo muito para 
a formação de leitores no país – além 
de divertir, provocar e fazer a garotada 
pensar. Para ele, “um livro sem palavras 
é uma exposição absolutamente livre, 
onde o autor não moraliza nem emite 
conceitos. A história fala por si”.
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2. É importante chamar a atenção dos 
alunos para a capa. Pergunte se eles 
conseguem identificar o assunto da história 
lendo o título e subtítulo do livro.

resenha do livro

Nerina (“negrinha”, em italiano), por 
não ser branquinha como as demais 
ovelhas, é expulsa do rebanho. Sozinha, 
ela sai pelo mundo afora até deparar 
com um lobo faminto. Ele não a ataca 
porque tem um plano: usá-la para atrair 
e devorar as outras ovelhas. O lobo 
“veste” Nerina como um lobo, e ela  
é obrigada a assustar as ovelhas,  
mas quando as vê realmente em perigo 
corre para salvar todo o rebanho.
Neste livro, Michele Iacocca conta,  
só com imagens, uma história que nos 
estimula a ver além das aparências.

Temas: diferenças (aceitação) / 
solidariedade.

durante a leitura do livro

a) Bate-papo soBre a história

Numa leitura compartilhada, faça 
interrupções em momentos estratégicos  
do texto com perguntas que gerem 
suspense sobre os possíveis acontecimentos 
da história. Esse recurso avalia o 
entendimento e aproxima o leitor do texto, 
prendendo sua atenção. Sugestões:  

> Na capa do livro, Nerina vem desenhada 
na letra N, e seu nome é formado por lã. 
Qual a intenção do autor?
> A ovelha Nerina aparece na p. 7 do livro 
em meio ao bando de ovelhas brancas.  
O que vocês acham que a representante 
das ovelhas falou para ela?
> Ela encontra (pp. 16-17) um lobo faminto 
pelo campo e leva o maior susto. O que 
será que vai acontecer? 
> Vocês acham que Nerina vai realizar 
o plano do lobo?

2a. Proponha também que prestem 
atenção na ilustração da capa.

ilustração da capa

A capa traz um fundo verde como 
um campo e muitas ovelhas brancas 
pastando. Em destaque está o nome  
da personagem (Nerina) escrito 
com letras imitando fios de lã negra, 
aspecto que remete à personagem 
principal. No topo da capa, acima do 
título e longe do rebanho, está a figura 
de Nerina. Essa posição já sugere 
distanciamento e discriminação em 
relação ao personagem.

depois da leitura

a) hora do deBate

Introduza questões para que a classe  
reflita sobre o conteúdo da história de 
Nerina e a discriminação que ela sofre  
por ser diferente das demais. Some outras 
questões que possam fazer a ligação  
entre a história e o universo do aluno,  
sua imaginação e realidade, experiências  
e sonhos. Veja algumas sugestões:

> Quem gostou da história? Por quê?
> Quem não gostou da história? Por quê?
> Quem quer contar o que entendeu da 
história?
> Vocês já tinham lido alguma história com 
enredo semelhante? Qual? Era contada só 
com desenhos ou tinha palavras também? 
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linguagem

O autor utiliza exclusivamente a 
linguagem não verbal. As ilustrações 
definem os personagens e os cenários. 
E dão conta de cada informação que 
precisamos para entender a história.  
As cenas permitem facilmente  
a leitura para os pequenos que ainda  
não são alfabetizados ou os que já 
estão em fase de alfabetização.

> Assistiram a algum filme que lembre 
a história de Nerina? Qual?
> Por que o autor só deu nome próprio 
para Nerina e não para as outras ovelhas e 
para o lobo? O que vocês acharam desse 
nome? Vocês teriam outro nome para ela?
> Quando viu Nerina, o lobo tirou de um 
saco patas e uma dentadura de lobo (p. 20).  
Se vocês fossem Nerina, o que fariam? 
> Assustadas, as ovelhas estavam indo em 
direção ao abismo (p. 26). Nerina poderia 
tê-las deixado ir. Por que vocês acham que 
ela resolveu salvar o rebanho? 
> Vocês já viram ou souberam de alguém 
que passou por situação semelhante  
a de Nerina, rejeitada por ser diferente  
dos demais do grupo? O que vocês 
pensam a respeito?

B) atividades de reconhecimento  
dos elementos da narrativa

Entender os elementos da narrativa pode 
ampliar as referências dos alunos e auxiliá- 
-los a interpretar a história e criar novos 
significados. Algumas sugestões:

1. Estimule os alunos a caracterizar os 
personagens.

3. Questione se os alunos conseguem 
identificar o tempo utilizado pelo autor 
para relatar os acontecimentos.

personagens

> Nerina: a ovelha negra que sofre 
discriminação por ser diferente do 
resto do rebanho.
> Ovelhas brancas: discriminam 
Nerina. 
> Lobo: faminto e astuto, que tentou 
fazer de Nerina sua cúmplice para  
atrair as outras ovelhas.

c) atividades de criação

Essa atividade é coletiva. Todos ficarão 
encarregados de produzir textos verbais  
e não verbais para refletir sobre o tema  
das diferenças. As crianças podem 
selecionar imagens de revistas e jornais  
e montar um painel fotográfico de imagens 
de pessoas que elas consideram diferentes 
deles próprios. Proponha que os alunos 
acrescentem a própria fotografia. Depois, 
podem criar uma legenda para cada uma 
das imagens. Estimule-os a criar também 
um título para o painel que resuma os 
sentimentos da classe sobre o tema.

2. Pergunte sobre a linguagem utilizada 
pelo autor: o que ele usa para contar a 
história de Nerina?

tempo

A história é linear, tem começo, meio  
e fim no tempo que o leitor desejar, 
seja presente, passado ou futuro.


