
O livro 
Uma pequena família de leões-marinhos precisa deixar o lugar 
onde vive e ir em busca de outro abrigo. O que já não seria 
muito fácil fica ainda mais difícil com a recepção que vão en-
contrando no caminho: ninguém parece disposto a comparti-
lhar seu espaço com mãe e filho à procura de um novo lar. A 
grande surpresa vem no final do livro com um convite especial 
para que o leitor releia a história, dessa vez de trás para fren-
te. Quando isso acontece, tudo muda e uma nova realidade 
se mostra possível. Além de tematizar, de forma leve e com 
ilustrações delicadas, a questão do refúgio, esta obra também 
dialoga com a materialidade do livro e com o protagonismo do 
leitor, que precisa manipular o objeto para ler a história de um 
outro ponto de vista.

Em sala de aula
Como abordar o tema do refúgio ou da emigração com as 
crianças pequenas? Essa obra de Kate e Jol Temple pode ser 
uma boa forma de levar essa conversa para a sala, com leve-
za e empatia. Você pode perguntar às crianças como elas se 
sentiriam no lugar do pequeno leão marinho da história. E elas 
conhecem alguém que se mudou de país ou de cidade? Por que 
se mudaram? Como foi essa experiência? Elas gostariam de se 
mudar? O que acham que seria bacana e do que sentiriam fal-
ta? E se, ao invés de ser o pequeno leão marinho que emigra, 
as crianças fossem aqueles que não querem dar abrigo? Por 
que será que agem assim? Outro tema importante que esse li-
vro suscita é a questão da perspectiva. De acordo com o ponto 
de vista que assumimos, uma mesma situação pode ter diferen-
tes “leituras”. A obra mostra exatamente isso se compararmos 
as duas leituras: a convencional e a de trás para frente. Con-
verse sobre isso com as crianças e ouça como elas leram essa 
experiência. O que mudou de uma leitura para outra? O texto 
é o mesmo? Ou é outro? Se é o mesmo, como o sentido muda? 
E as ilustrações? Sabemos que são as mesmas, mas lidas com 
o texto ao contrário, ganham outro sentido. O que isso mostra 
sobre essa interação entre texto e imagem?

Tem lugar pra 
gente?
Uma história sempre tem dois lados – e muitas 
formas de ser vista

Rua Mourato Coelho, 1215, Vila Madalena  |  CEP: 05417-012  |  São Paulo - SP  |  Brasil 
Tel.: (11) 3032-6436  |  brinquebook@brinquebook.com.br – escola@brinquebook.com.brwww.brinquebook.com.br

Este livro ganha novo sentido quando 
lido de trás para frente, revelando 
uma nova narrativa
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Kate e Jol Temple já escreveram vários livros 
para crianças. Vivem em Sidney, na Austrália, 
com seus filhos humanos e um cachorro que 
pensa que é um guaxinim. Este livro, Tem lugar 
pra gente?, ganhou o prêmio Charlotte Huck 
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