
O livro 
O que você vê quando fecha os olhos? Você conhece alguém invi-
sível? Sabe o que tem na toca do coelho? E que os caracóis rece-
bem visitas em suas conchas? Por que os gatos atacam poltronas? 
Como as mães ouvem através das paredes? Em 19 pequenas his-
tórias, em formato de HQ, Marie-Louise Gay narra essas e outras 
aventuras divertidas, poéticas, reflexivas, lúdicas. Com seus traços 
delicados e cores características, a premiada canadense, autora 
das séries “Estela”, “Marcos” e de livros como Onde começa a 
história?, nos leva a uma jornada de perguntas e descobertas, que 
nascem da grande curiosidade dos pequenos leitores.

Em sala de aula
O livro, repleto de humor, nos leva ao cotidiano das crianças, 
sempre rico em imaginação e criatividade. Pode-se começar a 
explorar a obra falando de seu formato: o que são as HQs? O 
que as caracteriza? HQs são o mesmo que gibi ou tirinhas? As 
crianças já leram outras HQs? O que diferencia uma HQ de 
uma narrativa em formato mais “tradicional”? Chame a atenção 
para o fato de que esse é um livro de contos curtos. Os livros po-
dem contar uma só história ou várias. As crianças já leram outro 
livro de contos? Por que a autora decidiu contar tantas histórias, 
em vez de uma só? Sobre o conteúdo, podem-se explorar com 
as crianças todas as perguntas e respostas que o livro sugere, e 
também as brincadeiras e metáforas que propõe. Por exemplo: 
dá para enxergar de olhos fechados? O que se vê? Imaginação 
é uma forma de ver as coisas?

Sobre a autora e a tradutora
Marie-Louise Gay conquistou fama internacional como auto-
ra e ilustradora de livros infantis. É detentora de inúmeros prê-
mios canadenses de literatura para crianças e foi finalista dos 
prestigiados Astrid Lindgren Memorial Award e Hans Christian 
Andersen Award. Seus livros foram traduzidos para mais de 15 
idiomas. Ela vive com a família em Montreal, no Canadá.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. For-
mou-se em letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado 
em linguística na Universidade de Washington, nos EUA. Ela já 
traduziu mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais 
ganharam prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.

Pequenas histórias 
para grandes curiosos
Um livro conta uma história só? 

• Novo livro da consagrada autora 
de obras como Onde começa a 
história? e das séries “Estela” e 
“Marcos”.

• Formato inovador em HQ.
• Em caixa alta.
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