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AUTORA
Marie-Louise Gay é autora e ilus-

tradora de livros infantis. Nascida 
em 1957, no Canadá, ela viveu sua 
infância de maneira nômade, tran-
sitando por diversas cidades com 
sua família. Começou a desenhar na 
adolescência e decidiu seguir carrei-
ra, estudando desenho gráfico, ani-
mação e ilustração. Trabalhou como 
ilustradora profissional para diversas 
empresas, e ministrou aulas sobre 
o tema na Universidade do Que-
bec, em Montreal. A paixão pelos 
livros infantis veio um pouco mais 
tarde, quando Marie-Louise se en-
cantou pela ideia de tecer palavras 
e imagens na criação de histórias 
que conduziriam personagens por 
grandes aventuras e emoções. Des-
de então, já escreveu e/ou ilustrou 
mais de sessenta livros. Suas obras já 
foram traduzidas para mais de quin-
ze idiomas, como português, chinês 
e alemão, entre outros. Por seu tra-
balho, foi premiada inúmeras vezes. 
Atualmente, Marie-Louise vive em 
Montreal com sua família.

OBRA
Toda criança possui dezenas de per-

guntas na cabeça! Sobre o que as ár-
vores conversam? O que existe na toca 
do coelho? Quais são os pesadelos dos 
caracóis? Inusitadas e divertidas, essas 
são apenas algumas das indagações 
elaboradas como porta de entrada 
para a imaginação nessa bela obra. 

Assumindo o ponto de vista infan-
til com muita sensibilidade, a autora 
constrói uma série de histórias em 
quadrinhos que convidam o pequeno 
leitor a refletir sobre o mundo e seus 
infinitos e pequenos grandes misté-
rios. Curtas e independentes entre si, 
as histórias têm como ponto de parti-
da comum a curiosidade infantil que, 
mais do que levantar perguntas, igual-
mente permite o exercício de criação 
das mais interessantes respostas! Afi-
nal, talvez as árvores deem risada da 
própria incapacidade de brincar de 
pega-pega, talvez a toca do coelho 
esconda um incrível parque de diver-
sões subterrâneo, talvez os caracóis 
tenham medo de acelerar o passo e 
nunca mais conseguir frear... 

Gênero textual:
Quadrinho 

Competências:
Língua Portuguesa, Arte e Ciências

Temas:
Família, amigos e escola /  
O mundo natural e social

Categoria:
Fundamental I (1º ao 3º ano)
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Para dar conta desse jogo, palavra 
e imagem são utilizadas em uma 
afinada sintonia, característica pri-
mordial do formato das histórias em 
quadrinhos. Por meio de balões de 
falas e singelas inserções de pensa-
mentos, Marie-Louise cria diálogos 
rápidos e graciosos que traduzem 
com primazia a agilidade e a lógica 
do pensamento infantil. Vale res-
saltar também a beleza das ilustra-
ções, feitas sobretudo em aquarela. 
Assinadas pela autora, as imagens 
se valem de poucos traços e cores 
para dar a ver elaborados cenários, 
além de evidenciar os sentimentos 
das personagens em precisas e en-
graçadas expressões faciais. 

Por todas essas razões, Pequenas 
histórias para grandes curiosos 
se revela como uma excelente ex-

periência literária ao pequeno lei-
tor, que se identificará com muitas 
de suas personagens. Ao acompa-
nhar as mais diversas e inusitadas 
indagações sobre o funcionamento 
do mundo, será possível estimular 
reflexões não apenas sobre os mis-
térios da natureza, mas igualmente 
sobre aqueles que regem as rela-
ções sociais e familiares do nosso 
dia a dia. Será que as mães conse-
guem ler os nossos pensamentos? 
Se colocarmos um fronha na cabeça 
ficaremos invisíveis? Talvez não seja 
necessário ler o livro para desco-
brir... Mas o que Marie-Louise pa-
rece nos dizer é que o importante 
não é a resposta, mas o próprio ato 
de perguntar.

Afinal, talvez a curiosidade não te-
nha matado o gato, talvez ela tenha 
simplesmente lhe dado asas.

3



Preparando a leitura
Língua Portuguesa
(EF15LP02, EF01LP20 e EF12LP01)

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de textos, 

checando a adequação das  
hipóteses realizadas.

Escreva o título do livro na lousa e 
pergunte aos alunos o que essa ex-
pressão lhes sugere. Afinal, não sería-
mos todos um tanto curiosos? Com 
o intuito de aproximar a turma do 
universo da obra, proponha que to-
dos verbalizem em voz alta alguma 
curiosidade pessoal. Talvez alguém 
queira saber o que os golfinhos con-
versam entre si! Outra pessoa pode se 
perguntar se as árvores passam frio! 
Não existem regras para as perguntas, 
o importante é permitir o exercício da 
imaginação! Conforme as questões fo-
rem levantadas, anote-as na lousa, pe-
dindo que todos as transcrevam para 
seus cadernos. Essas questões serão 
utilizadas em atividade posterior.

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, 
em listas, agendas, calendários, 

regras, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas 

para álbuns, fotos ou ilustrações 
(digitais ou impressos), a formatação 
e diagramação específica de cada um 

desses gêneros.

Peça que os alunos observem aten-
tamente a ilustração da segunda 
capa e da primeira página do livro. 
Quais são os elementos identifica-
dos? Proponha que, em duplas, eles 
criem uma lista de todos os animais, 
pessoas, plantas e objetos presentes 
na imagem. Em seguida, convide-os 
a descrever em voz alta o que está 
acontecendo na imagem. Que histó-
ria ela parece nos contar?

(EF01LP16) Ler e compreender, 
em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/
assunto do texto e relacionando  

sua forma de organização à  
sua finalidade.

Peça que dois alunos leiam em voz 
alta o quadrinho localizado na quar-
ta capa do livro. Um aluno ficará res-
ponsável por assumir a voz do urso, 
enquanto o outro deverá ler as falas 
das formigas. Após a leitura, ques-
tione a turma sobre os sentidos e as 
sensações suscitadas pela tirinha. 
Ela é engraçada? Por quê? Será que 
o livro é realmente sobre formigas? 
Ou trata-se de uma piada? Chame a 
atenção dos alunos para a maneira 
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que o quadrinho adianta o tom cô-
mico da obra, familiarizando o leitor 
com a sua linguagem. Após o breve 
bate-papo, peça para um terceiro 
aluno ler a sinopse. Afinal, quais são 
as expectativas para o livro? 

Histórias em quadrinhos são muito 
populares no universo infantil. Levan-
do isso em consideração, pergunte 
aos alunos se eles já leram alguma 
obra deste gênero antes. Qual era o 
seu título? Sobre o que se tratava? Em 
seguida, questione a turma sobre as 
principais características do gênero, 
tais como a distribuição de imagens 
em quadros e a presença de balões 
de diálogos. Por fim, proponha que 
todos tragam seus quadrinhos pre-
feridos para a sala de aula, comparti-
lhando-os com os colegas.

Lendo o livro
Língua Portuguesa
(EF15LP14, EF15LP18 e EF01LP20)

(EF15LP14) Construir o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeias).

Uma história em quadrinho tem 
por característica primordial a cons-
trução de sentido dada na relação 
entre a palavra e a imagem. Para 
tornar a linguagem e o tom do livro 
mais familiares aos alunos, propo-
nha que eles leiam uma das histó-
rias individualmente e em silêncio, 
por exemplo: “A vida secreta dos 
caracóis” (p. 28 e 29). Em seguida, 
proponha uma conversa, buscando 

colher as suas impressões e inter-
pretações sobre a leitura.  O sentido 
do quadrinho ficou claro? É possível 
dizer que a ilustração colabora para 
a produção de sentido? Por quê?

Com o intuito de exercitar a orali-
dade, bem como estudar os recursos 
gráficos de um quadrinho, propo-
nha a leitura em voz alta das histó-
rias “Os incríveis gêmeos invisíveis”  
(p. 10 e 11) e “Quem, eu?” (p. 12 e 
13). O principal desafio será reconhe-
cer o uso dos diferentes recursos, tais 
como balões de diálogo, balões de 
pensamento, palavras soltas e ono-
matopeias, exercitando a sua trans-
posição para a fala. Por exemplo, na 
primeira história, como seria o baru-
lho do vento “flep, flep”? Ou os gritos 
assustadores “Buuuu”? Já na segunda 
história, vale a pena explorar os dife-
rentes volumes de voz para diferen-
ciar os burburinhos da sala de aula, 
os pensamentos dos alunos e as suas 
conversas com a professora.

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Cada história tem seu título es-
crito de uma determinada manei-
ra. Peça aos alunos que observem 
atentamente essas distintas grafias, 
buscando traçar relações entre os tí-
tulos e as histórias que os seguem. 
Por exemplo: o título “Minhocas”  
(p. 24 e 25) é formado por letras que 
representam minhocas retorcidas; 
em “Nariz novo” (p. 18 e 19), algu-
mas letras ganham o desenho de 
pequenos narizes que, por sua vez, 
as transformam em rostos.
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(EF01LP20) Identificar e reproduzir, 
em listas, agendas, calendários, 
regras, avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem e legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações 

(digitais ou impressos), a formatação 
e diagramação específica de cada um 

desses gêneros.

A história “Quando eu fecho os 
olhos” (p. 6 e 7) termina em uma 
grande ilustração que representa o 
imaginário da personagem. Que tal 
transformar essa imagem em pala-
vras? Cada aluno deverá relatar por 
escrito tudo o que a garota vê quan-
do fecha os olhos. Será uma ótima 
maneira de exercitar a escrita e a 
transposição de linguagens.

Após a leitura
Língua Portuguesa
(EF01LP16, EF15LP09, EF12LP05 e 

EF01LP17)

(EF01LP16) Ler e compreender, 
em colaboração com os colegas 

e com a ajuda do professor, 
quadras, quadrinhas, parlendas, 

trava-línguas, dentre outros 
gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma de 

organização à sua finalidade.
(EF15LP09) Expressar-se em 

situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e  
ritmo adequado.

Forme uma roda com os alunos e 
proponha um bate-papo de modo 
a colher as suas primeiras impres-
sões sobre a leitura. Eles gostaram 
do livro? Quais foram os quadrinhos 
preferidos? Tiveram dificuldade em 
compreender ou interpretar alguma 
história? Afinal, qual é o tema central 
do livro? A imaginação? A própria 
infância? Conduza essa primeira con-
versa de maneira descontraída, ga-
rantindo que todos tenham a oportu-
nidade de se expressar. Em seguida, 
peça que cada aluno complete em 
voz alta a frase “O que eu achei mais 
interessante no livro foi...”.

(EF12LP05) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, (re)contagens 
de histórias, poemas e outros textos 

versificados (letras de canção, 
quadrinhas, cordel), poemas visuais, 

tiras e histórias em quadrinhos, dentre 
outros gêneros do campo artístico-
literário, considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto.

Antes da leitura, os alunos anota-
ram algumas curiosidades aleatórias 
em seus cadernos. Peça-lhes que 
retomem esse material, enquanto 
se organizam em grupos de aproxi-
madamente cinco integrantes. Cada 
grupo deverá escolher uma das 
curiosidades anotadas como ponto 
de partida para criar uma história em 
quadrinhos. As personagens das his-
tórias podem ser os próprios alunos, 
levantando as suas indagações. Para 
responder às perguntas, não exis-
tem limites à imaginação! Durante a 
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 atividade, chame a atenção da turma 
para os elementos fundamentais da 
linguagem utilizada, tais como os ba-
lões de diálogo e/ou pensamento, as 
onomatopeias e, é claro, as imagens. 
Ao final, junte todos os quadrinhos 
produzidos em uma coletânea das 
“Pequenas Histórias da Turma”.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou 

ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto/ finalidade do texto.

Com o intuito de estimular a escri-
ta criativa, proponha uma atividade 
lúdica. Tomando como referência a 
história “Quando eu fecho os olhos” 
(p. 6 e 7), peça que os alunos fechem 

os olhos e se dediquem ao exercício 
de observar as imagens e os pensa-
mentos soltos que surgem em suas 
mentes. Para ajudar a condução do 
exercício, você pode lançar mão 
de uma música instrumental. Após 
aproximadamente cinco minutos, 
os alunos deverão abrir os olhos e 
traduzir em palavras escritas as ima-
gens e os pensamentos que lhes vie-
ram à mente. 

Arte (EF15AR04 e EF15AR20)

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Dando continuidade ao exercício 
anterior, proponha uma segunda 
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transposição, desta vez no campo 
das artes visuais. Partindo de suas 
listas individuais, os alunos deverão 
criar um desenho colorido, transfor-
mando todos os elementos previa-
mente escritos em imagens. Para 
tanto, peça-lhes que também uti-
lizem a ilustração de Marie-Louise 
como inspiração: o desenho pode 
partir de um pequeno autorretrato, 
acompanhado por um grande balão 
de pensamento, dentro do qual os 
elementos são retratados. Por fim, 
exponha as obras nas paredes da 
sala de aula.

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 

narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais.

Distribua os alunos em pequenos 
grupos e sugira que eles escolham 
um quadrinho para criar uma cena 
teatral. Se achar válido, um integran-
te do grupo pode assumir o papel 
de diretor de cena, enquanto os ou-
tros se dedicam à interpretação. Esta 
será uma ótima maneira de exercitar 

a expressão corporal, a oralidade e a 
transposição de linguagens. Como 
desafio, proponha que os grupos 
utilizem adereços ou objetos ceno-
gráficos em suas criações. Ao final, 
organize uma pequena mostra das 
cenas em sala de aula.

Ciências (EF02CI04) 

(EF02CI04) Descrever características 
de plantas e animais (tamanho, 

forma, cor, fase da vida, local onde se 
desenvolvem etc.) que fazem parte 
de seu cotidiano e relacioná-las ao 

ambiente em que eles vivem.

Ao longo do livro, muitos animais 
atravessam o cotidiano e a imagi-
nação das personagens, especial-
mente caracóis, minhocas e rinoce-
rontes. Que tal pesquisar um pouco 
mais sobre essas três espécies? Di-
vida a turma em três grandes gru-
pos, delegando a cada um a res-
ponsabilidade de coletar imagens e 
curiosidades sobre um dos animais. 
Para guiar a pesquisa, levante per-
guntas como: Quais são as suas prin-
cipais características físicas? Do que 
se alimentam? Onde vivem? Os re-
sultados das pesquisas podem ser 
apresentados em painéis ilustrados.
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