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Vira-Lata conta a história de um 
cachorro que não era de ninguém 
e se sentia muito só, até que, em 
busca de abrigo, encontra alguém 
que o acolhe e lhe dá um lar. Mais 
do que contar a história, o livro 
toca em temas delicados e atuais 
como o abandono, a exclusão so-
cial, a tolerância e o acolhimento 
ao diferente.

Antes de ler

Você pode começar conver-
sando com as crianças sobre ani-
mais de estimação. Que animais 
as crianças têm em casa? Como 
eles são? Que nomes eles têm e 
por quê? Que animais as crianças 
gostariam de ter em casa? Se pre-
ferir, você pode introduzir a leitura 
a partir de uma conversa com as 
crianças sobre o sentimento de 

pertencer que temos na família. 
Quem são as pessoas de nossa 
família? O que gostamos de fazer 
com elas ?

Ao ler o livro

Apresente o livro para as crian-
ças. Comente quem é o autor/ilus-
trador, em que língua e em que lu-
gar o livro foi escrito, e quem é que 
o traduziu para o português.

Durante a leitura, é importan-
te respeitar o ritmo determinado 
pela relação entre o texto e as ilus-
trações. A leitura em voz alta deve 
permitir que as crianças tenham
tempo para ver enquanto ouvem, 
pois para a interpretação das ima-
gens são tão importantes quanto 
o texto. É também importante es-
tar atento às marcas de oralidade 
presentes no livro. O autor usa le-
tras diferentes para as palavras do 
narrador e dos personagens, e isso 
pode ser marcado pelo uso de di-
ferentes vozes. É importante mar-
car expressivamente à leitura, com 
ritmos e modulações vocais, mas 
tome cuidado para que sua inter-
pretação não chame mais atenção 
do que a história.

Leia o livro sozinho, várias ve-
zes, antes de fazer a leitura para as 
crianças. Isso o ajudará a perceber 
o ritmo entre as palavras e as ima-
gens, e as possibilidades interpre-



tativas na leitura oral. Cada leitura 
é uma nova leitura.

Após a leitura

O livro não é longo, mas há mui-
to a ser explorado:

• Como é a cidade em que o 
Vira-Lata vive? Peça às crianças 
que descrevam a cidade, as cons-
truções, as pessoas, o clima. Que 
outros animais vivem na cidade? 
Como é a vida do Vira-Lata na cida-
de? Como ele come? Onde ele dor-
me? Como será que ele se sente?

• Como são as pessoas no abri-
go? Por que será que elas estão lá? 
Neste momento o livro nos traz, 
através das ilustrações, várias figu-
ras de exclusão social: o deficiente 
físico, o idoso, o diferente.

• Na página em que aparecem 
os diversos nomes que a famí-
lia pensou para o cachorro, você 
pode perguntar às crianças qual o 
nome que elas dariam para o ca-
chorro e por quê. Por que será que 
o cachorro continuou com o nome 
Vira-Lata?

• O cachorrinho continua tendo 
o mesmo nome e as mesmas ca-
racterísticas. Antes de ser acolhido, 
o Vira-Lata “precisava ser corajoso, 
rápido e esperto... para sobreviver” 
e com a família o Vira-Lata “é cora-
joso, rápido e esperto”, mas as ilus-
trações mostram as diferenças... 

Converse com o grupo de crianças 
sobre as diferenças da vida antes e 
depois do Vira-Lata encontrar um 
lar.

• Durante o livro aparece várias 
vezes uma figura especial: uma se-
nhora de chapéu e sacola listrada. 
Quem será ela? Mostre às crianças 
em que situações ela aparece e 
peça ao grupo para criar hipóteses 
sobre quem é essa senhora.

Retomando a atividade anterior 
à leitura, você pode conversar com 
as crianças sobre como elas cui-
dam dos animais de estimação; 
aproveite e amplie a temática para 
as relações entre amigos e familia-
res. Como cuidamos e somos cui-
dados? Você pode ainda solicitar 
às crianças que façam uma lista de 
cuidados que gostam de receber 
e de atitudes que não gostam nas 
outras pessoas. Assim, você pode-
rá trabalhar também na escola o 
sentimento de pertencer a algum-
lugar e a importância de cuidar e 
ser cuidado no espaço social em 
que vivemos.

Embora não seja o foco principal 
do livro, o texto nos mostra como 
mais importante que a palavra 
dita é reconhecer quem diz, como 
diz e em que situação. Na página 
em que o Vira-Lata está dormindo 
com outras pessoas debaixo da 
escada, uma pessoa mal-encarada 
diz “Saia daí, Vira-Lata”. Neste mo-



mento, vira-lata (a palavra) parece 
agressivo. Já na página em que 
alguns frequentadores do abrigo 
brincam como cachorro, dizendo 
“Quem é o Vira-Lata mais sortudo 
do mundo? “, a palavra vira-lata soa 
carinhosa. Perceber essas nuances 
da linguagem é importante para 
a criança. Você pode desenvol-
ver atividades em que as crianças 
identifiquem formas diferentes 
de dizer as mesmas palavras, pro-
vocando efeitos diferentes. esmo 
fora da atividade de leitura, pode 
ser importante lembrar às crianças 
como faz diferença o modo de fa-
lar e que a criança pode optar por 
falar, gritar, ser simpática ou agres-
siva, mostrar seus sentimentos e 
provocar diferentes efeitos com o 
jeito de falar.

Professor...

Vira-Lata é um livro que aborda 
temas complexos e difíceis como 
a exclusão social e o abandono. É 
claro que você pode ampliar a his-
tória do cachorrinho para introdu-
zir o abandono e a intolerância em 

nossa realidade atual. Mas não se 
esqueça de que o que faz o livro 
ser belo e tocante é a apresentação 
clara do tema e de uma solução 
próxima ao cotidiano das pessoas. 
A Brinque-Book editou outros li-
vros que abordam temas próximos 
como Filhotes de Bolso e A Velhinha 
Que Dava Nome Às Coisas. E ain-
da uma última sugestão: dê uma 
olhada no livro Pedro e Tina, note o 
cachorro que os acompanha. Será 
que é o Vira-Lata? Ou será o pai, ir-
mão dele? Junto com as crianças, 
você poderá fazer outras lindas 
histórias...
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