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Gisele Mirabai, escritora, atriz e roteirista de cinema e televisão, em nota ao 
leitor, comenta sobre o seu livro:  Guerreiras de Gaia reúne os relatos da 
jovem Kitara, entregues a um estudante de jornalismo em forma de diário, 
sob o juramento de ser verdadeiro o que ali está escrito. A narrativa relata o 
encontro e o treinamento das cinco guerreiras em Gaiatmã, a presença dos 
líderes Jedegaias na Terra e o confronto com o Doutor Metazeu. 
A história flui com tanta naturalidade que é impossível parar de ler. Kitara, a 

narradora e protagonista , uma adolescente como tantas com quem convivemos, encanta o 
leitor pelo seu jeito espontâneo de ser. Você deve estar pensando: “O que é uma Guerreira 
de Gaia?” Para dizer a verdade, sou uma pessoa comum, como qualquer outra (posso ser 
inclusive sua conhecida, sua vizinha e, quem sabe, até mesmo sua prima), mas “alguns dias” 
atrás aconteceu algo que transformou minhas companheiras e eu em guerreiras. 
A obra entrelaça mitologia, física quântica, filosofia oriental e técnicas de reciclagem do lixo 
de uma forma harmônica, leve e engraçada, num mundo repleto de energia onde cientistas, 
índios, animais de poder e seres elementais estão de braços dados para proteger a Natureza.  
Uma narrativa bem construída, permeada de ação, mistério e muita reflexão.  
 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: levantar hipóteses sobre o livro 
 
O livro que você vai ler conta como cinco personagens femininas – Kitara, Dona Dedê, Felícia, 
Laia e Liluá – deixam suas vidas normais para salvar Gaiatmã, uma terra fantástica que está 
ameaçada pelos terríveis Metazeus. A viagem, repleta de aventuras, ensinamentos, 
descobertas e busca de autoconhecimento é narrada por Kitara, uma adolescente de 16 
anos.  Conheça um trecho do primeiro capítulo do livro. Leia com a intenção de descobrir 
como tudo começou... 

 Eu voltava para casa super chateada pela nota horrível que tinha tirado na prova de Física 
(ai, como eu detestava Física!, antes, é claro, de estudar a física jedegaia). (...). Pois bem, lá 
estava eu andando cabisbaixa quase no fim do primeiro quarteirão quando vi meu ônibus 
passando. Eu costumava correr como louca para pegá-lo e chegar bem rápido em casa para 
almoçar, tamanha é a fome que sinto quando a aula termina.  
Apesar de tudo isso, o engraçado é que naquele dia eu não corri. Estava tão jururu por 
causa de minha nota em Física que não tive forças para correr.  
(...) 
Que bom!!! Que bom que perdi o ônibus. Se eu tivesse corrido e não tivesse pegado o 
ônibus não estaria aqui hoje contando esta história. Ou estaria? Não sei. Sei que perdi o 
primeiro ônibus e esperei o próximo. (...)  
Como ia dizendo, eu esperei o ônibus. E esperei. E esperei mais ainda.  
(...) E minha alegria logo foi por água abaixo. Foi só dar uma espiada lá dentro para 
desanimar de novo. Lotado, sem nenhumazinha cadeira vaga. (...) Enquanto tentava me 
acomodar, olhei sobre os ombros dos passageiros e, para minha sorte, notei que ali bem no 
meio havia um lugar vago.  
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Mas infelizmente (quero dizer, felizmente), não pude me sentar. Sobre o assento havia um 
saco plástico negro, provavelmente esquecido por alguém. Bom, do senhor sentado ao lado 
não poderia ser, pois ele estava voltado para a janela, interessado em qualquer coisa 
menos naquele saco plástico, e ninguém seria capaz de colocar alguma coisa sobre um 
banco de ônibus com tanta gente querendo se sentar. As pessoas ao redor olhavam para o 
assento, algumas reclamavam ninguém sabia o que fazer com o tal pacotezinho. Ah, e 
como eu gostaria de me sentar, faminta e mal humorada como estava. “Que se dane!”, 
pensei, e num impulso peguei o embrulho, coloquei no colo e ufa!, me sentei.  
(...) 
Ah, finalmente em casa. (...) O tal pacotezinho preto. Eu tinha me esquecido de deixá-lo no 
assento. Olhei para a rua e pensei em correr atrás do ônibus, mas ele já tinha virado a 
esquina. “E agora? E se fosse alguma coisa importante para alguém”? 
Comecei a examiná-lo por fora, quem sabe o nome do dono não estaria por ali, em algum 
lugar? Apalpei o pacote. (...) Dentro parecia haver uma caixinha... “Ah, quer saber?” Decidi 
abrir o embrulho.  
 

1. Use seus conhecimentos e sua imaginação e responda: 
a. O que você acha que Kitara encontrou no pacote? 
b. Em sua opinião, qual a relação do que você acha que havia no pacote com o 

título do livro? Justifique seu ponto de vista. Caso não saiba o que significa Gaia, 
pesquise.   

  

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro 
 

1. Leia as páginas 15 e 16, Para o leitor, com a intenção de saber mais sobre a história. 
Posteriormente, elabore um parágrafo, em terceira pessoa, de no máximo dez linhas, 
apresentando o livro para o leitor.   

2. Leitura integral do livro com a intenção de conhecer a história e criar outros títulos 
para os capítulos. 

3. Conte com suas palavras como cada guerreira de Gaia encontrou o amuleto. 
4. Atribua uma cor para cada guerreira de Gaia. Justifique suas escolhas.  
5. Releia o capítulo Era Geminiana. Selecione seis informações, três sobre os Jedegais e 

três sobre os Metazeus. Reescreva-as e leia para a classe.  
6. Conte como reagiu a mãe de Kitara quando esta lhe contou sobre sua missão.  
7. De todas as regras, no capítulo Regras são regras, para você qual seria mais difícil 

cumprir? Justifique sua resposta.  
8. Escolha dois capítulos da parte II e elabore três perguntas com respostas para cada 

uma delas. Socialize com seus colegas.     
9. Explique com suas palavras o que é o Sopro Dourado.  
10. Reconte, utilizando quadrinhos, uma experiência vivida por Kitara  em uma das 

Casas.   
11. Conte o que é revelado para Kitara no capítulo Poeta. 
12. Releia o capítulo A roda da engrenagem, escolha um trecho que tenha relação com 

algum fato ocorrido nos últimos tempos ou ocorrido com você. 
13. Selecione frases, trechos que tenham tido significado para você e crie cartões 

postais.  
14. O livro faz uma crítica à poluição e ao desmatamento e nos faz imaginar um planeta 

totalmente sustentável. Destaque três trechos que confirmem esta afirmação. 
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Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a 
interdisciplinaridade 

 

1. Pesquise para saber mais sobre a autora.  

2. Segundo a autora, o livro Guerreiras de Gaia é baseado na Teoria de Gaia, do 

ambientalista americano James Lovelock. Pesquise para saber mais sobre o assunto.  

3. No decorrer do livro, as cinco Guerreiras de Gaia enfrentam a missão de descobrir 

qual é a maior qualidade de si mesmas. Qual é a sua maior qualidade?  

4. Embora você não tenha que salvar Gaiatmã, uma terra fantástica que está ameaçada 

pelos terríveis Metazeus, nosso planeta também está ameaçado. Discuta com seus 

colegas o que vocês podem fazer para contribuir para uma sociedade sustentável. 

Liste algumas ações possíveis.    

5. Com o objetivo de atentar para a questão do saneamento básico a fim de garantir 

desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida para todos, a Campanha da 

Fraternidade em 2016 decidiu pelo tema: “Casa comum, nossa responsabilidade” e o 

lema “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não 

seca” (Am 5.24). Em sua opinião, o livro de Gisele Mirabai contribui para refletir 

sobre o tema e o lema da Campanha? Justifique seu ponto de vista.   

6. A ONU declarou o ano de 2016 como Ano Internacional das Leguminosas com o 

propósito de elevar a consciência sobre a potencial importância do papel desses 

alimentos na promoção da saúde, nutrição, bem como na segurança alimentar e 

sustentabilidade ambiental. Pesquise para saber mais sobre o assunto.  
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