
 

 

Professora Tatiane– AP 07 
 

Atividades sobre o livro “Estrelas Tortas” 
 

O livro “Estrelas Tortas”, de Walcyr Carrasco, narra a história de Marcella, uma garota linda, cheia de vida 
que sofre um acidente de carro e fica paraplégica. A partir desse acontecimento, sua vida precisa ser 
reinventada. 

 
01. Quais foram as mudanças que ocorreram na vida de Aída quando Marcella saiu do hospital? 

Além dos problemas financeiros, Aída passa por situações constrangedoras para ampliar o público que 
consumia seus produtos de beleza. Uma delas foi que Aída começou a comercializar os seus produtos em 
cortiços, lugares mais humildes e entre a suas clientes estavam algumas garotas que trabalhavam à noite 
em uma boate. Ela acabou tendo que frequentar esses ambientes e presenciou muitas brigas, ofensas 
verbais, agressões físicas, como se pode constatar no trecho a seguir: 
“Certa vez, uma das mulheres cortou o rosto da outra com uma faca e chamaram a polícia. Não pude 
testemunhar, porque não tinha visto, realmente, nada. Só ouvira os gritos e vira a vítima entrar sangrando 
no camarim” (pág. 42). 

 
02. Escreva sobre as mudanças de comportamento do personagem Gui depois do acidente. 

Com o passar do tempo, o comportamento de Gui sofre algumas alterações, tanto em casa quanto na 
escola. Em casa, a situação estava a cada dia mais difícil. A televisão da sala foi para o quarto de Marcella. 
Com a sua avó em casa, ele também perdeu o seu quarto, pois Gilda dormia em sua cama e roncava muito 
à noite. Gui pediu ao pai uma cama nova, mas ele disse que seria impossível, pois todo o dinheiro que 
conseguissem seria empregado nas adaptações que deveriam ser feitas na casa, por razões de 
acessibilidade. A menina sempre vivia pedindo água e outras coisas para o irmão. Na escola, todo mundo 
importunava Gui perguntando sobre a irmã ou fazendo comentários. Certo dia, um coleguinha, Duda, 
chamou Marcela de “aleijada”. Gui revidou. E brigou com o garoto. Neste momento, os dois não estavam 
na escola, mas se conheciam de lá. 

 
03. Antes do acidente, como era a relação de amizade entre Marcella e Mariana? 

A relação entre Mariana e Marcella não eradas melhores. Elas não se davam bem. Certa vez,Mariana brigou 
com a garota por causa de alguns bombons que ganhou de Bira e ofereceu às amigas no intervalo. Quando 
Mariana chegou e foi pegar um,Marcella não reagiu bem, dando a entender que não queria dar o doce a 
Mariana, que soltou imediatamente o alimento. Segundo ela, Marcela ainda disse: “– Pode pegar. Ajuda no 
regime”(pág. 21). Mariana considerou essa fala uma grosseria da colega, pois era gordinha e vivia dizendo 
que nunca mais comeria doces. Além do que, como Mariana estava fora de forma e Marcella era uma 
excelente jogadora, a rivalidade entre as duas se acirrava. 

 
Leia os textos e responda às questões 04 e 05. 
Texto 01 
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Texto 02 

 
 
04. Narre um acontecimento do livro “Estrelas Tortas” que possa ser relacionado com o texto 01. 

Temos dois acontecimentos que podem responder a essa questão: na volta do baile, Marcella tem que 
passar de cadeira de rodas pelas sarjetas na rua. O outro acontecimento foi quando Marcella chegou à 
escola de cadeira de rodas e não havia rampa ou elevador para a garota se dirigir à sala de aula. 

 
05. Explique a crítica presente no texto 02. 

O texto 02 critica as pessoas que julgam o deficiente uma pessoa digna de pena, incapaz. O personagem, 
ao se deparar com uma pessoa com necessidades especiais,  logo, portando-se de um nítido preconceito, 
ofereceu-lhe uma esmola, quando na verdade ela queria apenas obter uma informação. 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões 05 e 06, 

 
 

06. As palavras “Estrelas” e “Tortas” estão no sentido conotativo ou denotativo? Explique. 
Estão no sentido conotativo, figurado. As palavras ganharam um novo significado: estrelas se refere às 
pessoas, e tortas se refere às imperfeições de todo ser humano. 
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07. Explique o título da obra de acordo com o contexto da história. 
Gui no final da história afirma que “A gente é como um pedaço da noite. De longe, estrelas perfeitas. De 
perto, estrelas tortas”, ou seja, que as pessoas são como as estrelas, de longe parecem perfeitas, mas, 
quando se aproximam de outra pessoa, seus defeitos ficam aparentes.  

 
08. Por que Bruno, o pai de Marcella, brigou com a avó, Gilda? 

Bruno não queria que Marcella namorasse. Ele achava que a filha havia se tornado uma moça muito frágil. 
Quando Bruno ficou sabendo que a sogra havia acobertado sobre os ensaios da banda e sobre o 
envolvimento de Marcella com Emílio, o pai ficou muito irritado e enciumado e responsabilizou Gilda pela 
situação. 

 
09. Por que Aída não queria que Marcella fosse ao baile? O que a mãe temia? 

Quando Mariana pede a Aída para que Marcella vá ao bailinho que seria organizado na escola, a mãe foi 
totalmente contra, pois imagina a filha deixada num canto, sem amigos por perto, já que todos estariam 
dançando. Um outro receio importante é que Marcella poderia se interessar por alguém na festa e não ser 
correspondida justamente pelo fato de ser paraplégica. A família chega, inclusive, a “lavar roupa suja”, 
discutindo esse problema diante de Mariana. O que faz com que Aída mude de ideia é que Bruno, pai de 
Marcella, pede a Mariana que não se afaste da amiga, que faça companhia pra ela o tempo todo. Aída 
chega, inclusive, a comprar um tecido e fazer, ela mesma, um belo vestido para a filha. 

 
10. O que aconteceu após o incidente no baile? Como foi o retorno de Marcella para casa? 

Depois do episódio do bailinho, Mariana e Gui voltam para a casa (a diretora tinha oferecido que um 
professor os acompanhasse, mas eles não quiseram), a pé, empurrando a cadeira de rodas de Marcella. 
Com o tempo, conseguiram vencer as sarjetas com mais facilidade. No meio do caminho, Mariana começa 
a cantar em voz alta e pede que os amigos a acompanhassem. Eles obedecem, Gui começa a dançar, bater 
palmas, fazer gracinhas e os “fantasmas” daquela noite vão passando. Em casa, ficaram vendo televisão 
até que os pais de Marcella e Gui chegaram. Questionados sobre como havia sido a festa, os três dizem 
que a noite foi ótima e não dizem para os adultos tudo o que havia acontecido. 

 


