
Onde começa  
a história?
Você sabe onde começa uma história? 
Pode ser com uma palavra, uma cor, um 
desenho…

• Novo trabalho da renomada autora 
canadense Marie-Louise Gay.

• Obra surpreendente e inusitada sobre 
o processo de criação da autora.

Marie-Louise Gay rascunhou, rabiscou, traçou, esboçou, desenhou 
e pintou para contar como ideias brilhantes chegam quando você 
menos espera e como as palavras, algumas vezes, surgem do 
nada querendo ser escritas. Neste surpreendente livro, a autora 
se propõe a um diálogo com seus leitores e busca responder à 
pergunta: afinal, onde começa uma história?

O livro

Serviços

Rua Mourato Coelho, 1215, Vila Madalena  |  CEP: 05417-012  |  São Paulo - SP  |  Brasil 
Tel./Fax: (11) 3032-6436  |  brinquebook@brinquebook.com.br

Além da história
Esta história permite trabalhar temas como: imaginação, 
interação com o leitor e metalinguagem. 

Neste livro a autora estabelece um diálogo com seus jovens 
leitores a fim de explicar como é o processo de criação de seus 
livros. Pode ser interessante realizar em sala de aula um trabalho 
coletivo semelhante ao descrito pela autora, utilizando palavras e 
imagens para a criação de uma nova história.

Sobre a autora e a tradutora
Marie-Louise Gay é autora e ilustradora, premiada mun-
dialmente, com mais de 60 livros publicados. Ela começou sua 
carreira rabiscando nas margens dos seus cadernos no colegial e 
depois estudou ilustração e animação no Canadá e nos Estados 
Unidos. Ela mora com a família em Montreal, no Canadá.

Gilda de Aquino nasceu em 1935 no Rio de Janeiro. Formou- 
-se em Letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em 
Linguística na Universidade de Washington. Já traduziu mais de 
200 livros para a Brinque-Book.
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