
CANINOS BRANCOS 

 

1. A narrativa começa com dois homens (Henry e Bill) transportando um cadá- 

ver em um caixão pela gélida floresta boreal com a ajuda de seis cães que puxam o 

trenó. Quem os acompanhava nessa jornada? 

 

2. Dentre os lobos da alcateia que acompanha Henry e Bill, na primeira parte   

do livro, conhecemos dois dos personagens que têm participação importante na 

história. Quem são eles? 

 

3. Por que o comportamento de loba é considerado diferente e especial em re- 

lação aos outros lobos? 

 

4. No início do capítulo 5, loba procurava ansiosamente por um abrigo. Por quê? 

 

5. Quando o personagem principal finalmente aparece na história, seu nome 

ainda não é revelado. Qual era então sua principal característica? 

 

6. No final da segunda parte, acompanhamos o desenvolvimento do filhote 

como um lobo livre e selvagem. Nesse período, ele experimentou sentimentos e 

sensações como dor,  coragem, alegria e, assim, aprendeu a classificar  o mundo. O 

que você achou mais interessante nessa fase da vida de Canino Branco? Explique 

sua resposta. 

 

7. Em uma de suas primeiras andanças fora da caverna onde nasceu, o filhote    

se encontra pela primeira vez com humanos. Que novo instinto surgiu desse 

encontro? O que mais surpreendeu o filhote nesse momento? 

 



8. Um homem batizou o filhote de Canino Branco e o tomou para si como seu 

primeiro dono. Quem era ele? 

(    )    Weedon Scott. Scott encontrou o filhote em uma das minas onde foi 

trabalhar e sentiu que aquele animal precisava de sua ajuda. 

(     )  Castor Cinzento. Seu irmão era dono de loba, cujo nome era Kiche. 

(      )Como ele estava morto, Castor Cinzento tomou Kiche e Canino Branco para si. 

(     )  Beleza Smith. Smith encontrou o filhote e a loba na floresta, e, ao perceber 

os caninos brancos do filhote cinzento, o tomou para si e  o treinou para ser um cão 

de briga. 

 

9. O contato com os humanos e com os cachorros – sobretudo com Lip-Lip – 
influenciou a formação da personalidade de Canino Branco e a maneira como ele se 

relacionava com a natureza e os seres à sua volta – homens e outros animais. Que 

mudança foi essa? O que você acha que motivou essa mudança? 

 

10. A relação de Canino Branco com outros cachorros no acampamento indíge- 

na sempre foi conflituosa. Lip-Lip, por exemplo, tornou-se um de seus principais 

rivais. Um personagem se interessou por essa característica – Beleza Smith. Como 

ele se tornou o novo dono de Canino Branco? Qual foi o impacto do tratamento de 

Smith em Canino Branco? 

 

11. O período no qual Beleza Smith foi seu dono também foi o pior da vida de 

Canino Branco. Como Canino Branco se livrou desse sofrimento? 

 

12. Mesmo com os bons tratos de Weedon Scott e sua família, Canino Branco 

demorou para confiar nos humanos e na generosidade deles. Em sua opinião, por que 

o lobo resistiu tanto? 

 

13. Nas terras do Sul, Canino Branco tem a oportunidade de viver uma nova 

vida. Qual foi sua cena favorita desse trecho da história? O que ela te inspira? 

 


