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A idade da fantasia

Descobrir o mundo é a primeira 
etapa do “aprender a viver”. A crian-
ça equena tem em si a essência da 
fantasia e busca respostas para no-
mear aquilo que vê, ouve ou sente. 
A explicação imaginada faz parte 
dessa busca do conhe - cimento, 
que ainda está longe da lógica for-
mal do conhecimento científico. 
Estela e Marcos são a representa-
ção da cumplicidade infantil nessa 
linda fase da vida, aberta para a 
beleza e a poesia da natureza. Criar 
respostas é tão fácil como fazer 
perguntas, porque mais importan-
te do que saber é sentir. Respostas 
idea - lizadas nada têm a ver com 
o real: significam, sim, o ato de 
expressar-se de forma espontânea 
e original — é o princípio do pen-
samento simbólico. “Tudo aquilo 
que um conteúdo arquetípico ex-

prime é, antes de mais nada, uma 
figura de linguagem. Se ela fala do 
Sol e o identifica com o leão, com 
o rei, com o tesouro vigiado pelo 
dragão e com a vitalidade e poten-
cialidade dos homens, não é uma 
coisa nem outra, mas um terceiro 
elemento desconhecido, que se 
expressa de maneira mais ade-
quada através desses símiles. Mas 
para o intelecto, aquilo permanece 
desconhecido e imutável”. (Nise da 
Silveira, Vida e Obra de Jung)

A autora e sua história

Marie-Louise Gay é sábia na arte 
de escrever para crianças. Marcos 
e Estela são personagens encan-
tadores que vivem suas emoções 
infantis de forma muito natural. 
Estela, Princesa do Céu nos mostra 
os dois irmãos observando o fim 
do dia. Tocados pela beleza do Sol 
que vai dormir e deixa o horizonte 
vermelho, não duvidam em acre-
ditar que tudo é assim porque ver-
melha é a cor do pijama que ves-
tiu. Ao observar o espetáculo da 
passagem do dia para a noite, as 
crianças observam os animais de 
hábitos noturnos de forma singela 
e poética.



Ilustrações

Autora de texto e imagens, Ma-
rie-Louise é uma canadense que 
sabe ilustrar muito bem as suas 
ideias. A natureza é representada 
em traços simples, em aquarelas 
delicadas que tocam profunda-
mente a sensibilidade infantil, 
porque representam o estar- livre. 
Neste livro, os personagens apare-
cem envolvidos pelo céu, encan-
tados pelos morcegos que saem 
para o voo noturno ou pela família 
de guaxinins que tem pelos escu-
ros em volta dos olhos. Lindas de 
se ver, as imagens devem ser des-
cobertas em cada detalhe, porque 
representam uma segunda narra-
tiva. 

Antes da leitura

Livro algum deve ser oferecido 
às crianças sem que antes se crie 
uma expectativa a respeito do seu 
conteúdo. Para este livro, a aborda-
gem é simples: olhar o pôr do sol e 
falar da perfeição do movimento 
de rotação da Terra, da noite e do 
dia, das estrelas e do céu.

Sugestão de atividades

Para completar a leitura, é im-
portante manter a atmosfera do 
texto — de mentirinha, só para 
brincar. Junte as crianças e dê 
nomes diferentes ou explicações 
engraçadas para as coisas do dia 
a dia. Ex.: Por que o cachorro tem 
rabo? Para abanar e fazer festinha 
pra você.

Na leitura do texto, a criança des-
cobre os animais de hábitos notur-
nos. Explore essa mensagem: faça 
um painel com os hábitos da coru-
ja, do morcego, dos vaga-lumes. 

Explore as ilustrações: a cada pá-
gina, você descobre detalhes ocul-
tos. Aproveite para imaginar histó-
rias orais. Na p. 7, por exemplo, há 
um rabinho atrás da pedra. Na p. 
11, há vacas voltando para o curral. 
Esta é uma boa oportunidade para 
soltar a criatividade das crianças.

Depois da leitura

Procure falar sobre o meio am-
biente. Ensine a criança a pre-
servar o planeta. Fale do aqueci-
mento global e da importância da 
reciclagem.



Outros livros da autora 
publicados pela Brinque-
-Book

Estela, Estrela-do-Mar; Estela, 
Fada da Floresta; Bom Dia, Marcos; 
Boa Noite, Marcos e O Que Marcos 
Está Fazendo?

* 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 pro-
fissionais. Para mais informações 
sobre as Metas do Milênio, acesse: 
www.pnud.org.br.
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