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Ao mediador

Sugerimos colocar as crianças 
em círculo para que todas possam 
se ver e participar, compartilhan-
do experiências, pontos de vista e 
argumentando sua interpretação 
ou opinião, oralmente, nunca por 
escrito.

Antes da leitura

Perguntar que lembranças as 
crianças têm de quando eram bem 
pequenas. Deixar que elas falem, 
enquanto os colegas verificam 
como as experiências são diferen-
tes e, na maioria das vezes, mui-
to engraçadas. Quem ficava com 
elas? Tinham animal de stimação? 
Onde moravam?

Capa: observar como o títu-
lo está disposto e falar sobre ele. 
(Aparecem em duas cores, tama-

nhos e tipos gráficos diferentes.) 
Que palavra ganha destaque? (O 
nome da protagonista. Explicar 
que protagonista é a personagem 
que tem o papel principal em um 
livro, filme ou peça de teatro.) Para 
desenvolver um olhar observador 
de detalhes, nomear todos os ani-
mais da ilustração, desde os que 
aparecem no céu até os que estão 
rentes ao chão. Qual o maior deles? 
E os menores? (3 formiguinhas).

Marie-Louise Gay é autora do 
texto e da ilustração. Na última pá-
gina do livro há informações sobre 
ela.

Leitura pluripartilhada

p.4: É a página de créditos. 
Quando e onde esse livro foi publi-
cado? E no Brasil? Quem o tradu-
ziu? Explicar o cartaz pendurado 
no quadro; p.5: A dedicatória é 
simples e direta. Do que estariam 
brincando Estela e o cão? Onde se 
encontra Estela? Para caber num 
cesto de papel, que tamanho ela 
deveria ter? Fazer comentários 
sobre os rabiscos na parede; p.7: 
Que característica física de Estela 
chama nossa atenção? Por que ela 
tem esse pensamento? Que idade 
teria? Justificar a resposta; pp.8 e 
9: Como sabemos que ela cresceu? 
E por que achava bem melhor ser 
um cachorro? pp.10 e 11: O que 
nos sugere a repetição da palavra 



“muito”? Explicar o texto e a ilustra-
ção. Será que a casa era realmente 
enorme? Que título poderia resu-
mir essa cena? pp.12 e 13: Se ela 
não conseguia amarrar os sapatos, 
quem prendeu para ela a corda na 
maçaneta? (Deixar que levantem 
hipóteses, não há uma resposta 
única.) Onde está a tartaruga? Des-
crever o local dessa cena; pp.14 e 
15: O que é uma piscina olímpica? 
(Esclarecer que é uma piscina ex-
tensa, dividida em raias para com-
petição.) Por que para nós pode 
parecer um exagero comparar a 
banheira com a piscina? Ela fazia 
competição com quem e por que 
sempre era a vencedora? pp.16 e 
17: Era bem original a ideia que 
Estela tinha da escrita. Repare o 
trajeto das formigas. O que fazia 
as borboletas voarem? E as xíca-
ras caírem da mesa? O que faz a 
tartaruga? pp.18 e 19: Conversar 
sobre o que se passava na imagi-
nação de Estela, apontando qua-
tro “fantasias” relativas ao compor-
tamento das árvores; pp.20 e 21: 
A desproporção entre o tamanho 
da menina e do que existe a seu 
redor justifica o seu ponto de vis-
ta. Cite-os; pp.22 e 23: Quais são 
os dois novos exageros? De onde 
saía tanta areia? pp.24 e 25: O 
mundo de Estela fica ao alcan-
ce de seus olhos, então ela pode 
expressar sua ideia, sem que pas-
se por mentirosa. É verdade que 

“o mundo inteiro desapareceu”? 
pp.26 e 27: Onde foi visto esse 
quadrinho? Será que essas frutas 
podem alimentar peixes? Agora 
dá para conferir que Estela cres-
ceu, através da imagem e do texto. 
Explicar; pp.28 e 29: Quando era 
bem pequena, ela brincava com 
qual animal quelhe parecia ser um 
outro enorme? Agora, por que di-
reciona seu olhar em outros que se 
tornaram pequenos? pp.30 e 31: 
Quais as transformações ocorridas 
com o tempo? Se formos compa-
rar Marcos com Estela no começo 
do livro, que idade ele teria agora? 
E ela? Os fiéis amigos da persona-
gem continuam sempre ao lado 
dela. Será que o cachorro convive 
em paz com os pássaros? pp.32 e 
33: Crescida, Estela se torna “pro-
fessora” de seu irmãozinho, o que 
ensina a Marcos? p.34: A última 
lição e a mais importante, é apren-
der a... Observe que um pássaro 
sai da moldura da imagem e pode 
simbolizar a liberdade. A partir de 
então, o menino está preparado 
para descobrir o mundo. 

Uma pergunta intrigante: 
onde estavam os pais de Estela? 
É possível uma criança pequena 
sobreviver sem a ajuda do adulto? 
(No livro há um recorte, a história 
de Estela tem um narrador. Este 
sim, poderia ser um adulto que 
estaria lembrando a infância da 
menina, porque ela própria não 



teria condição de relembrar seus 
pensamentos quando tinha meses 
de vida.)
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