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Com humor e sensibilidade, 
Marie-Louise Gay nos traz um tex-
to sobre a relação entre irmãos 
na aventura da descoberta do 
mundo. Estela e seu irmão menor, 
Marcos, saem em busca de fadas e 
aventuras na floresta. O livro é deli-
cadamente ilustrado, e do mesmo 
modo trata o companheirismo e a 
amizade em família, a alegria de 
viver momentos com intensidade 
e imaginação. Não foi à toa que a 
autora dedicou o livro a seu pai.

Antes da leitura

As fadas existem? Onde moram? 
Como são? Você já viu uma fada? 
Perguntas, perguntas e mais per-
guntas. As crianças aprendem e 
se desenvolvem a partir daquilo 
que fazem, do que sentem e de 
muitas, muitas perguntas. Antes 
de introduzir o livro, faça uma roda 

de conversas sobre as coisas que 
queremos saber e o que fazemos 
para descobrir as respostas. Cada 
criança pode contribuir, a seu 
modo, com uma dúvida particular. 
Não se ofereça para dar a respos-
ta; deixe as crianças conversarem. 
As respostas prontas e “corretas” 
muitas vezes acabam por desman-
char o prazer das descobertas, da 
criação e do exercício da singu-
laridade, prazeres que Marcos e 
Estela nos trazem. Você também 
pode introduzir a temática do re-
lacionamento entre irmãos: peça 
às crianças que contem aventuras 
ou situações interessantes que vi-
veram com os irmãos (incentive 
quem não tem irmão a relatar ex-
periências vividas com primos ou 
amigos). Depois da conversa, con-
vide as crianças a conhecerem a 
nova aventura de Estela e Marcos.

Durante a leitura

Ao apresentar o livro para as 
crianças, não tenha pressa; deixe 
que elas explorem as ilustrações, 
desde a capa. É interessante apre-
sentar a editora, a autora/ilustra-
dorado livro, sua origem, observar 
em que língua o texto foi origi-
nariamente escrito. Não deixe de 
comentar que a autora dedicou 
o livro a seu pai. É uma forma de 
aproximaras crianças da temática 



da amizade e da família que reco-
bre todo o texto.

• O texto é ágil, mas não é mui-
to curto. Prepare-se para a leitura; 
certifique-se de que, ao ler, você 
e as crianças estejam em posição 
confortável; a ansiedade por ter-
minar acaba prejudicando o apro-
veitamento da atividade. Ler é pra-
zer.

• Valorize a entonação e expres-
sividade das vozes. O texto, for-
madopor diálogos, fica ainda mais 
rico se for lido de modo a manter 
aatmosfera emocionante e sensí-
vel criada pelos personagens.

Após a leitura

Estela e Marcos nos trazem 
muitas possibilidades de traba-
lho. Aqui vão algumas sugestões 
— entretanto, é importante que 
você crie sua própria maneira de 
trabalhar, respeitando suas prefe-
rências, mas sendo fiel ao texto e à 
proposta da autora. Depois de ler 
o livro, deixe as crianças manifes-
tarem livremente suas impressões. 
Aos poucos, vá introduzindo te-
mas e atividades.

• Marcos está sempre perguntan-
do e Estela respondendo. Quem se 
lembra das perguntas de Marcos? 
E das respostas de Estela? Atente 
para o final do livro: algo muda? 
Você pode apresentar somente as 

imagens do livro e verificar como 
as crianças recuperam o texto ver-
bal. Depois faça uma nova leitura e 
repita a atividade. As crianças cer-
tamente estarão mais atentas às 
palavras que são lidas.

• Todos concordam com as res-
postas de Estela? As fadas exis-
tem? As pedras crescem? Alguém 
talvez tenha respostas diferentes. 
Incentive as crianças a formularem 
hipóteses sobre o mundo e a sus-
tentarem suas formulações com 
argumentos. Pode ser uma exce-
lente maneira de trabalhar o de-
senvolvimento da linguagem.

• Estela nos mostra como a rela-
ção entre irmãos pode ser baseada 
em tolerância, amizade e respeito. 
Note: Estela ajuda e incentiva o 
irmão nos momentos de dificul-
dade (atravessar o rio, subir na ár-
vore), mas mesmo assim aceita as 
suas respostas e pontos de vista. 
Você pode usar o livro para pedir 
às crianças que identifiquem os 
momentos em que Estela cuida 
do irmão e os momentos em que 
ela respeita a opinião de Marcos. 
Depois, encoraje as crianças a 
identificarem momentos em que 
cuidam ou são cuidadas, em casa 
e na escola.



Professor...

Estela e Marcos vivem uma emo-
cionante aventura: partilhar a vida 
com aqueles que amamos. Lem-
bre-se de que o fortalecimento 
dos laços afetivos na família e na 
escola contribui para que as crian-
ças cresçam seguras e solidárias. 
A Brinque-Book apresenta em seu 
catálogo outros livros da mesma 
autora com a mesma delicadeza: 
Estela, Estrela-do-Mar; Estela; Prin-
cesa do Céu; Boa Noite, Marcos; 
Bom Dia, Marcos; e O Que Você Está 
Fazendo, Marcos? Confira!

* Para mais informações sobre 
os Temas Transversais propostos 
pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ministério da Educação 
e Cultura, acesse: www.portal.mec.
gov.br.

** A Meta do Milênio 2 tem como 
objetivo atingir o ensino básico 
universal, ou seja, o ensino de qua-
lidade para todos e, assim, permitir 
a formação de adultos alfabetiza-
dos e capazes de contribuir para a 
sociedade como cidadãos e profi 
ssionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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