
O presente catálogo de livros infantis e juvenis se insere num projeto que a Pallas Editora vem desenvol-
vendo desde sua fundação. Pioneira na publicação de obras voltadas para as raízes africanas da cultura 
brasileira, a editora reuniu, ao longo dos anos, um importante acervo de estudos acadêmicos, além de 
obras de ficção e inestimáveis registros sobre religião, cultura e vida da população afrodescendente.

Seu conjunto de obras fez com que a Pallas estivesse plenamente sintonizada com as novas tendências 
da educação cidadã, quando, em 1997, o MEC publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental. Estes incluem, entre os Temas Transversais, a Pluralidade Cultural, cujo objetivo 
mais amplo é contribuir para a construção da cidadania na sociedade multiétnica e multicultural.

Com o amadurecimento dessa proposta, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, tornou obrigatório o 
estudo da história e da cultura afro-brasileiras nas escolas de Ensino Básico no país. Colocou-se, então, 
para a Editora um novo desafio: a criação de um acervo de obras que apresentasse esse conhecimento 
e essa visão de mundo em linguagem e forma acessíveis e atraentes para crianças e jovens.

O resultado do esforço em torno desse projeto foi um catálogo que hoje, em 2011, contém 28 obras 
destinadas ao público infantil e 11 obras para o público juvenil. Obras cuja temática inclui contos origi-
nários da mitologia de diversos povos, coletados no Brasil e em outros países; registros da contribuição 
africana na linguagem, nas crenças e nos costumes brasileiros; contos que refletem o cotidiano de 
crianças e jovens que enfrentam preconceitos e desigualdades; biografias de personagens relevantes 
nas lutas pela liberdade em vários países; narrativas atraentes sobre temas da nossa História; e exem-
plos da literatura de países africanos e americanos com forte contribuição africana. Além disso, as 
obras trazem ao público autores muito importantes, como o pesquisador Adilson Martins; o pesquisa-
dor e músico Nei Lopes; o antropólogo Raul Lody; o historiador Joel Rufino dos Santos; os educadores 
Helena Theodoro, Rogério Andrade Barbosa e Sonia Rosa; os autores de livros infantis Júlio Emílio Braz, 
Eneida D. Gaspar e Luciana Sandroni; e até nosso grande poeta e militante abolicionista Castro Alves — 
para citar apenas alguns dos nossos autores.

O ponto comum entre esses diversos temas é a exigência básica de que toda as obras que publicamos 
demonstrem uma atitude de respeito para com pessoas e grupos que compõem nossa diversidade 
cultural, rejeitando toda forma de discriminação, valorizando o convívio pacífico e apontando formas 
de superar as desigualdades e de preservar nossa memória cultural.

A aceitação dessas obras, tanto por parte de pais e educadores quanto dos jovens leitores a que se 
destinam, nos sugere que estamos no caminho certo. Estamos certos de que algo aparentemente tão 
simples quanto um livro infantil pode ser um instrumento poderoso na construção de uma sociedade 
inclusiva e igualitária, onde cada indivíduo seja um cidadão pleno e solidário.

Os editores



literatura infantil
Kofi e o menino de fogo | O menino que sonhava transformar o mundo | O livro negro das cores

Os ibejis e o carnaval | Neguinho aí | Sikulume | O nascimento da noite | O bigode do leão
A lenda do timbó | Falando banto | Um quilombo no Leblon | O papagaio que não gostava de mentiras 

O menino Nito | Bruna e a galinha d’Angola | Coleção lembranças africanas | Palmas e vaias
As gueledés | Uma ideia luminosa | Seis pequenos contos africanos | Erinlé, o caçador

Neguinho do Rio | Meu primeiro dicionário de ecologia | Gandhi | Nelson Mandela



assuntos ficção brasileira – ficção contemporânea – estudos sociais.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental e médio.

temas pluralidade étnica; África Ocidental; colonialismo; 
Gana: história, geografia, natureza, povo, economia, hábitos.

autor Nei Lopes | ilustradora Hélène Moreau
1ª edição – 40 páginas – 20x23cm

isbn 978-85-347-0422-9

Kofi é um menino africano que, certo dia, encontra-se frente a frente com um menino europeu… e 
ambos têm que lidar com ideias preconcebidas presentes nas sociedades em que vivem. Inspirando-
se em um fato real, Nei Lopes, um dos principais autores brasileiros dedicados ao resgate da nossa 
herança africana, constrói um belíssimo conto cuja grande lição é a de que existe, sim, uma esperança 
de que os preconceitos deixem de existir. E que — usando as palavras do autor — “a melhor maneira 
de a gente entender as pessoas é encontrá-las, conhecê-las e sentir que cada pessoa é um ser humano. 
Mesmo sendo, na aparência, muito diferente de nós.” Além disso, o livro traz informações sobre Gana, 
o país onde se passa a história. Excelente ponto de abertura para estudos sobre a África, esse país tem 
alguns aspectos de particular importância, como o fato de ter sido a porta de entrada dos europeus no 
continente no século xv e o de ter sido marcado pela atuação de seus líderes no movimento pela inde-
pendência dos países africanos no século xx.

kofi e o menino de fogo
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assuntos biografia – História contemporânea.
público juvenil e adulto; ensino de jovens e adultos.

temas América Latina, ideais revolucionários; superação de limitações; 
direitos humanos; personalidades famosas.

autor Rogério Andrade Barbosa | ilustrador Salmo Dansa
1ª edição – 24 páginas – 20,5x27,5cm

isbn 978-85-347-0428-1

Ernesto é um menino frágil e doente. Mas  ele também é persistente, disciplinado e idealista. Já adulto, 
depois de viajar pela América Latina, onde conhece as condições de vida do povo em diversos países, 
ele dedica a vida à luta contra as desigualdades sociais.

Che Guevara, como o jovem ficou conhecido, é uma das personalidades mais importantes do século xx. 
Sua biografia se confunde com a His tória recente dos movimentos sociais e a pátria por onde se 
movimenta é o mundo inteiro.

o menino que sonhava transformar o mundo



A sutileza deste livro demonstra a beleza da percepção do mundo através dos nossos sentidos e na sua 
complementaridade, convidando-nos a refletir sobre como será aquilo que nos rodeia para quem não 
enxerga. Esta grande obra obriga-nos a reformular o mundo através dos seus cheiros, sabores, texturas, 
sons; a recriar, de forma imaginativa, as coisas que nos envolvem. Um livro que nos lembra que há 
sempre mais para além do que vemos, um livro para redescobrir a riqueza sensorial do nosso corpo e 
conhecer a beleza oferecida por essa sensibilidade. Exceto pelo texto, todo o livro é negro. No entanto, 
as ilustrações em alto relevo e o texto em braille permitem experimentar as texturas e jogar com as 

descrições poéticas das cores.

Originalmente publicado no México, já foi publicado em Portugal, na Espanha, na Ale-
manha e no Canadá. No ano de 2007, O Livro Negro das Cores foi vencedor do Prêmio 

Bologna Ragazzi, New Horizons. 

o livro negro das cores
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assuntos ficção contemporânea
público infantil, juvenil e deficientes visuais.

temas sensações; cores; texturas.

autora Menena Cottin | ilustradora Rosana Faría
1ª edição – 32 páginas – 28,5x17,5cm

isbn 978-85-347-0355-0

h selecionado pela fnlij como “Altamente Recomendável”
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assuntos literatura – conto afro-brasileiro.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.

temas carnaval; música; instrumentos musicais; História;
personagens do carnaval; tradição africana; tradição brasileira.

autora Helena Theodoro | ilustradora Luciana Justiniani Hees
1ª edição – 32 páginas – 20x23cm

isbn 978-85-347-0425-0 Lalá e Neinho são ibejis, nome africano para gêmeos. Sua avó adora contar histórias para eles, que, 
crianças curiosas que são, adoram saber mais sobre todas as coisas.

O carnaval é uma tradição brasileira. Na história deste livro, a avó conta para os seus netos como surgiu o 
carnaval das escolas de samba e também fala sobre os principais personagens desta festa mundialmente 
conhecida.

Helena Theodoro publicou diversas obras, é professora, doutora em filosofia e escreveu este lindo 
livro para seus netos.

Luciana Justiniani Hees é designer e ilustradora de vários livros infantis. Ela é brasileira mas 
mora em Moçambique, de onde tira a inspiração para fazer belíssimas ilustrações.

os ibejis e o carnaval



Neguinho aí é metido e muito desinibido. Para viver no mundo de hoje, é assim 
que as crianças devem ser. 

Esta história em versos traz um personagem que pode estar em qualquer cen-
tro urbano das cidades em desenvolvimento no mundo: uma criança que, 
independentemente de sua cor, pode experimentar as adversidades da vida 
para sobreviver. Neste livro, “Neguinho aí ” tem uma bela família, uma casa 
muito aconchegante e também frequenta a escola. Mas, ao olhar para os 
lados, vê que crianças como ele vivem em realidades muito diferentes e 
não têm as mesmas oportunidades que ele. 

Luís Pimentel é jornalista e autor de muitos livros para crianças. Neguinho 
aí, seu primeiro trabalho em parceria com a Pallas Editora, traz a sua marca 

irreverente, forte e poética.

Victor Tavares nasceu no Rio de Janeiro e é ilustrador autodidata. Trabalhou 
para os estúdios Disney na produção de Aladdin. Muito premiado, hoje ilustra 
também para editoras na Inglaterra e nos Estados Unidos.

neguinho aí
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assuntos literatura infantil.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas preconceito; centros urbanos; família; solidariedade.

autor Luís Pimentel
ilustrador Victor Tavares
1ª edição – 32 páginas – 20x23cm
isbn 978-85-347-0415-1
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Neste belíssimo livro, Júlio Emílio Braz, premiado autor de livros infantis, reconta sete histórias africa-
nas repletas de poesia, coragem, amor, superação e até mesmo terror. No primeiro conto, descobrimos 
como a água fez a lua e o sol irem morar no céu; no segundo, vemos que uma lebre atrapalhada alterou 
o destino dos homens; no terceiro, sabemos o que aconteceu com a neta desobediente do chefe da 
tribo Ntonjane; no quarto, temos a história que dá título ao livro e que fala do filho rejeitado que, 
depois de grandes conquistas, se torna o herói de sua tribo; no quinto conto, duas crianças que vivem 
com o avô decidem conhecer os pais, mesmo sabendo que sua mãe é canibal; o sexto conto nos fala 
da mulher que não é amada pelo marido porque não tem filhos, até que, magicamente, ela se torna 
mãe e muda a sua história; por fim, temos a história de uma mãe que enfrentou um terrível monstro 
para salvar seus filhos e, assim, acabou por salvar muitas outras pessoas que, unidas, formaram uma 
das maiores nações do mundo. As lindas ilustrações de Luciana Justiniani são as primeiras que ela criou 
para um livro infantil e foram feitas em Moçambique, onde ela mora desde 2001.

sikulume
e outros contos africanos

assuntos literatura africana – conto de fadas – mitologia.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas esperteza; perseverança; coragem; aventura.

autor Júlio Emílio Braz
ilustradora Luciana Justiniani
2ª edição – 64 páginas – 21x28cm
isbn 978-85-347-0381-9

h selecionado pela fnlij como “Acervo Básico – Categoria Reconto”



assuntos ficção – fábulas mundiais – multiculturalismo.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas contos exemplares; mitos; folclore.

autor Jean-Jacques Fdida
ilustradora Judith Gueyfïer
1ª edição – 36 páginas – 19,5x24,5cm
isbn 978-85-347-0431-1
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Originalmente publicados em língua francesa, em volume único, os textos de Jean-Jacques Fdida che-
gam ao Brasil em dois livros: O Nascimento da Noite e O Bigode do Leão. Os volumes incluem contos 
tradicionais de diversas culturas ao redor do mundo apresentados poeticamente com preciosas ilus-
trações de Judith Gueyfïer. 

Em O Nascimento da Noite, podemos co nhecer contos exemplares, com ensinamentos ancestrais de 
Gana, Índia, China, Nigéria, Japão, Cabília e das culturas basca e judaica.

o nascimento da noite
e outros contos do mundo inteiro
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autor Jean-Jacques Fdida | ilustradora Judith Gueyfïer
1ª edição – 54 páginas – 19,5x24,5cm
isbn 978-85-347-0432-8

assuntos ficção – fábulas mundiais – multiculturalismo.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas contos exemplares; mitos; folclore.

Originalmente publicados em língua francesa, em volume único, os textos de Jean-Jacques Fdida che-
gam ao Brasil em dois livros: O Nascimento da Noite e O Bigode do Leão. Os volumes incluem contos 
tradicionais de diversas culturas ao redor do mundo apresentados poeticamente com preciosas ilus-
trações de Judith Gueyfïer.

Em O Bigode do Leão, podemos conhecer contos exemplares, com ensinamentos ancestrais do Tibete, 
do Mali, da Escócia, da Romênia, da Grécia, da Coreia, da Polônia e da tradição cigana.

o bigode do leão
e outros contos do mundo inteiro



A lenda do timbó é uma bela história de amor: dois povos em guerra, um amor proibido, um casal em 
fuga… e um final mágico. O timbó de que este livro fala não é o cipó amazônico cuja história aparece em 
muitas coletâneas de lendas indígenas brasileiras. Aqui a autora fala de uma árvore nativa da região do 
Chaco que, no Brasil, ocorre nas regiões Sul e Centro-Oeste, área onde moram povos indígenas aparenta-
dos com os que vivem no Chaco argentino, paraguaio e boliviano: guaicurus, guaranis, terenas. Este fato 
dá ao livro ainda maior relevância. Ao registrar uma história pouco conhecida no Brasil, divulga e salva do 
esquecimento mais um fragmento da riquíssima cultura dos povos indígenas sul-americanos.

Sonia Rosa é carioca e tem 47 anos. Sua experiência como professora de crianças e adolescentes a 
levou a escrever diversos livros, sempre adotados por diversas escolas brasileiras.

Valéria Saraiva mora no Rio de Janeiro e tem neste livro seu segundo trabalho com a Pallas Editora. Sua 
paixão pela terra, pelas ervas, pelas sementes e suas formas a inspirou para criar as belas ilustrações 
de A lenda do timbó.

a lenda do timbó
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assuntos literatura brasileira – contos tradicionais sul-americanos.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas união; perseverança; lenda indígena; povos indígenas.

autora Sonia Rosa | ilustradora Valéria Saraiva
1ª edição – 24 páginas – 23x20cm
isbn 978-85-347-0400-7

h incluído no catálogo The White Ravens 2008 e no catálogo fnlij’s Selection da 
45a Feira do Livro Infantil de Bologna 2008



Todos nós aprendemos na escola que muitos milhares de africanos (principalmente bantos) foram tra-
zidos para o Brasil durante o tempo da escravidão. Mas a contribuição desses africanos para a cultura 
brasileira geralmente é mostrada como folclore, algo exótico e separado da “cultura nacional”. Será 
que essa separação existe de fato? Uma vista de olhos por um dicionário mostra que não. A grande dife-
rença entre o português brasileiro e o falado em Portugal é justamente a grande contribuição africana, 
não só na pronúncia mas também no vocabulário. Este livro mostra em dez poemas como, ao tratar de 
coisas simples do cotidiano, estamos realmente falando banto. No final do livro há um glossário com 
todas as palavras de origem banta presentes nos textos.

falando banto
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assuntos literatura brasileira – poesia contemporânea.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas influência africana no vocabulário brasileiro, em diferentes domínios
(alimentação, artes, vestuário, toponímia etc.).

autora Eneida D. Gaspar
ilustrador Victor Tavares
1ª edição – 28 páginas – 20x23cm
isbn 978-85-347-0402-1
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Zezinho, Mariana e Godofredo são os personagens desta emocionante história que é inventada e não 
é inventada. Como assim? Escravidão, quilombo, fuga, camélias, abolição. Tudo junto neste livro que 
une emoção, fantasia, realidade e muito mais!

um quilombo no leblon

assuntos ficção brasileira – História do Brasil.
público juvenil; ensino de nível fundamental.
temas História do Brasil; cultura brasileira; quilombos.

autora Luciana Sandroni
ilustradora Carla Irusta
1ª edição – 112 páginas – 18,5x24cm
isbn 978-85-347-0453-3



assuntos ficção africana – fábulas africanas.
público infantil e juvenil.
temas contos de exemplo; oportunismo; respeito e compromissos; credulidade; 
inveja; curiosidade; mentira; esperteza bem e mal usada.

autor Adilson Martins
ilustradora Luciana Justiniani Hees
1ª edição – 40 páginas – 15,5x22,5cm
isbn 978-85-347-0419-9
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Esta é mais uma obra de Adilson Martins que registra contos tradicionais africanos. Aqui o autor apre-
senta uma coleção de fábulas. Fábulas como as de Esopo e La Fontaine, os famosos autores da Grécia 
antiga e da França? Sim, exatamente como essas. Mas com uma pequena diferença: são fábulas que 
vêm dos povos a que pertenceram nossos tataravós africanos.

As fábulas africanas servirão para nós, hoje, como serviram aos povos antigos: como forma de educar as 
crianças, de fazer com que os adultos reflitam mais sobre a sua conduta e até como meio de crítica social.

o papagaio que não gostava de mentiras
e outras fábulas africanas
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Nito abria um berreiro por tudo e ninguém aguentava mais tanta choradeira. Um dia, seu pai o chamou 
num canto e veio com aquele discurso: “Você é um rapazinho, já está na hora de parar de chorar à 
toa. E tem mais: homem que é homem não chora.” Essas palavras ficaram martelando na cabeça de 
Nito de tal maneira que o menino resolveu parar de chorar. Definitivamente. Engoliu todas as lágrimas 
e contabilizou: tantos choros quando cortou o pé, mais tantos choros quando levou aquela enorme 
injeção, e assim por diante. Mas, como ninguém é de ferro, caiu de cama, doente. E só um médico, o Dr. 
Aymoré, resolveu o seu problema: o menino tinha que desachorar todas as lágrimas reprimidas, uma a 
uma. Os pais de Nito trouxeram duas bacias enormes e, além do menino, todos naquela casa choraram 
juntos — de emoção, de alegria e de muito alívio.

Este foi o primeiro livro escrito por Sonia Rosa. As ilustrações são de Victor Tavares, também em seu 
primeiro trabalho com a Pallas Editora.

o menino nito

assuntos literatura brasileira – contos contemporâneos.
público infantil; ensino de nível fundamental.
temas comportamento; expressão emocional; discriminação de gênero; saúde mental.

autora Sonia Rosa
ilustrador Victor Tavares
1ª edição – 16 páginas – 24x21cm
isbn 978-85-347-0337-6



autora Gercilga de Almeida
ilustradora Valéria Saraiva
1ª edição – 24 páginas – 25x24cm
isbn 978-85-347-0230-0

assuntos literatura brasileira – contos contemporâneos – mitologia.
público infantil; ensino de nível fundamental.
temas preocupação com o planeta, mito de criação africano.
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bruna e a galinha d’angola

Árvores, flores, frutas e bichos: todos têm sido usados como símbolos desde que o mundo é mundo. 
Seja a macieira com sua maçã inicial, seja a galinha d’angola espalhando terra para dar firmeza ao chão, 
todos têm representado a reverência dos antigos e modernos aos primeiros passos da raça humana. 
Os negros, que foram trazidos da África contra a sua vontade há muitos anos e aqui participaram inti-
mamente do esforço de fazer do Brasil uma nação, trouxeram consigo suas tradições, que se tornaram 
tradições do país como um todo. Louve-se Gercilga de Almeida por haver escolhido a bela imagem da 
galinha d’angola para com ela contar, a crianças e adultos, a história de como a terra ficou segura — e 
de como Bruna e suas amiguinhas da grande aldeia chamada Terra se afeiçoaram à Conquém, na beleza 
de sua pele escura pintada de pequenas bolas brancas.
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capoeira  isbn 978-85-347-0367-3 
h selecionado pela fnlij como “Altamente Recomendável”

assuntos cultura afro-brasileira.
público infantil; ensino de nível fundamental.
temas jogos; esportes; música; influência africana nas artes.

Era uma vez um país chamado Brasil. Depois que os portugueses 
tomaram posse do país, trouxeram da África muitos negros para 

trabalhar como escravos. Eles trouxeram suas músicas, suas danças, 
suas línguas, sua religião e muitos outros costumes, que, com o passar 

dos anos, foram se misturando com os dos índios que aqui moravam e 
com os dos portugueses. Vários desses costumes viraram partes importantes da cultura do país, mas 
muita gente não se lembra de que eles foram trazidos pelos escravos. A coleção Lembranças africanas 
fala dessa herança. 

Rosinha Campos ilustra lindamente as poesias de Sonia Rosa.

autora Sonia Rosa
ilustradora Rosinha Campos

1ª edição – 16 páginas – 15x15cm

coleção lembranças africanas
Maracatu, Jongo, Capoeira, Feijoada e O tabuleiro da baiana

jongo  isbn 978-85-347-0369-7
h selecionado pela fnlij como “Altamente Recomendável”

assuntos cultura afro-brasileira.
público infantil; ensino de nível fundamental.
temas música; dança; influência africana nas artes.

maracatu  isbn 978-85-347-0368-0
h selecionado pela fnlij como “Altamente Recomendável”

assuntos cultura afro-brasileira.
público infantil; ensino de nível fundamental.
temas música; dança; influência africana nas artes; festas populares.

o tabuleiro da baiana  isbn 978-85-347-0372-7
assuntos cultura afro-brasileira.
público infantil; ensino de nível fundamental.
temas influência africana na alimentação, nas atividades econômicas e no vestuário.

feijoada  isbn 978-85-347-0390-1
h selecionado pela fnlij como “Acervo Básico — Categoria Informativo”

assuntos cultura afro-brasileira.
público infantil; ensino de nível fundamental.
temas alimentação; culinária; influência africana na alimentação.



pallas | literatura infantil34

Uma mudança é um desafio para qualquer um. Nesta história contada por Sonia Rosa, a personagem 
Florípedes experimenta as mudanças da adolescência: um novo corte de cabelo, uma dor de dentes, os 
seios que crescem e o corpo que estica de uma hora para outra. Além disso, Florípedes enfrenta mais 
reviravoltas: ela muda de bairro e muda de escola. Ela precisa então fazer novos amigos e conhecer os 
novos professores, mas se depara com as diferenças e, para superá-las, decide optar pelo amor, pelo 
carinho e pela atenção de sua mãe.

Sonia Rosa é professora, educadora, contadora de histórias, orientadora educacional e escritora. Este 
é o seu 18º livro publicado.

Salmo Dansa é artista plástico e mestre em design. É autor e ilustrador de livros desde 1992.

palmas e vaias

assuntos literatura – conto universal.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas adolescência; transformações; desafios; 
solução de problemas; amor; amizade.

autora Sonia Rosa
ilustrador Salmo Dansa
1ª edição – 28 páginas – 21x28cm
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autor e ilustrador Raul Lody
1ª edição – 32 páginas – 20x23cm
isbn 978-85-347-0427-4

assuntos literatura – conto afro-brasileiro.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas tradição africana; folclore; indumentária.

as gueledés

Este livro conta uma história sobre os iorubás. Ele trata de um tema muito importante para este povo: a 
força que a mulher tem na sociedade, principalmente quando ela é mãe.

No passado, as mulheres eram muito temidas e respeitadas, sendo chamadas de “senhoras da noite”. Os 
homens achavam que elas eram feiticeiras que se transformavam em aves e morcegos quando anoitecia. 
Em uma certa noite, esses homens, pretendendo distrair as mulheres, resolveram se fantasiar para que 
elas, exaustas, não pudessem exercer sua magia.

Desde então, a sociedade Gueledé, formada exclusivamente por homens, promove belos festivais em 
que são usadas máscaras de madeira e roupas multicoloridas que cobrem o corpo todo. Esse tipo de 
festa, assim como várias outras manifestações em diferentes sociedades, tem como objetivo equilibrar o 
poder entre homens e mulheres.

a festa das máscaras



autor Rogério Andrade Barbosa
ilustradora Thais Linhares

2ª edição – 24 páginas – 20x23cm
isbn 978-85-347-0404-5

assuntos literatura africana – contos tradicionais.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.

temas sabedoria do idoso; respeito ao idoso; criatividade; 
estratégias de solução de problemas.

h incluído no catálogo fnlij’s Selection 
da 45a Feira do Livro Infantil de Bologna 2008
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uma ideia luminosa

Entre os temas universais dos contos infantis está o da disputa entre irmãos para decidir quem está mais 
capacitado a assumir a direção da família após a morte do pai. Uma ideia luminosa mostra a presença 
desse tema na literatura da Eritreia. Usando uma linguagem saborosa, o autor consegue transportar o 
leitor ao local onde se passa a história: em poucas palavras, evoca imagens, aromas, sons, memórias. 
Depois, vem a solução do desafio, tão simples e tão surpreendente: uma grande lição de criatividade na 
inspiração que pode surgir quando nos afastamos por um momento da agitação do cotidiano.

Rogério Andrade Barbosa é escritor e professor pós-graduado em literatura infantil brasileira. Foi 
voluntário das Nações Unidas na Guiné- Bissau e publicou mais de 50 livros, muitos deles res-
gatando temas da cultura oral afro-brasileira. Em 2005 recebeu o prêmio de Literatura Infanto- 
Juvenil da Academia Brasileira de Letras.

Thais Linhares é carioca e nasceu em 1970. Ilustrou inúmeros livros. Já foi indicada para o Jabuti de 
ilustração, além de ter recebido os prêmios Altamente Recomendável para Crianças e Jovens, e Acervo 
Básico, ambos concedidos pela fnlij.
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Em seu período como colônia portuguesa, o Brasil recebeu muitos escravos vindos de diversos povos afri-
canos: bantos, iorubás, jejes, minas etc. Todos esses povos tinham sociedades bem organizadas e culturas 
muito ricas. Muitos deles não tinham escrita; suas histórias, lendas, técnicas e tradições religiosas eram 
transmitidas oralmente. Os africanos que vieram para o Brasil trouxeram muitas dessas histórias que conta-
vam como seu povo tinha surgido, quem eram seus deuses, quais eram seus mistérios e seu saber. As seis 
histórias deste livro são uma amostra da sabedoria que o Brasil recebeu da África. Elas falam da criação do 
mundo, de alguns deuses e de como eles ajudam a humanidade nas dificuldades do dia a dia. Acompanha-
das por glossário e textos explicativos, constituem uma rica fonte de conhecimentos sobre nossa herança 
africana.

seis pequenos contos africanos
sobre a criação do mundo e do homem

assuntos literatura afro-brasileira – contos tradicionais – mitologia.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas pluralidade de crenças; etapas civilizatórias, ferramentas e trabalho; preservação da 
natureza; utilidade dos vegetais; ambientes naturais; relações familiares.

autor e ilustrador Raul Lody
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isbn 978-85-347-0403-8



autor Adilson Martins
ilustradora Luciana Justiniani Hees
1ª edição – 40 páginas – 15,5x22,5cm
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assuntos ficção africana – mitologia africana.
público infantil e juvenil.
temas contos de exemplo; respeito à natureza; usos da esperteza e da habilidade; vitória 
do pequeno; derrota do orgulho; vantagens da bondade; autoestima.
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erinlé, o caçador

Neste livro os personagens têm nomes africanos; os animais e as plantas são nativos da África; os luga-
res ficam na África; mas seus temas são universais. Alguns contos procuram explicar a origem de certas 
coisas: esse é um tipo de conto presente em todas as culturas. Existem contos que falam de recompen-
sas e castigos, ou do valor da esperteza para enfrentar dificuldades. Com eles, também aprendemos 
que pequenos favores a animais mágicos podem trazer grandes benefícios, e que o caçula enganado 
pelos irmãos pode “dar a volta por cima”, entre muitas outras lições. Os contos se caracterizam por 
apresentar muitos elementos e detalhes que vamos descobrindo aos poucos, conforme vamos lendo 
(ou ouvindo) mais e mais vezes o mesmo texto. 

e outros contos africanos
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assuntos ficção contemporânea.
público infantil; ensino de nível fundamental.
temas Rio de Janeiro; aventura.

autor Luis Pimentel
ilustrador Victor Tavares
1ª edição
isbn 978-85-347-0455-7

neguinho do rio

Acompanhe nosso incansável protagonista e conheça muitos cantos da Cidade Maravilhosa. Em sua 
caminhada, Neguinho, que é novinho ainda, mostra sua alma carioca. Um dia preto, outro dia branco, 
ele gosta de futebol o ano todo e de carnaval em fevereiro. Nosso menino de rua, que tem pai, mãe, 
irmãos e tios, conhece o Rio como ninguém, para muito além do cartão postal. Chegue ao Maracanã 
depois de passar pelo Largo do Machado e sem deixar de passar pela Central do Brasil. Aproveite o 
passeio e não deixe de cantarolar as suas músicas prediletas.



assuntos ficção contemporânea – ciências.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas ecologia; sustentabilidade.

autores Marc Germanangue e Bruno Goldman
ilustrador Victor Tavares
1ª edição
isbn 978-85-347-0454-0

pallas | literatura infantil 47

meu primeiro dicionário de ecologia

Descubra com este livro todas as palavras do universo da ecologia, explicadas de modo simples e obje-
tivo, além de lindamente ilustradas.

Com os conselhos dados ao longo da obra, você poderá adotar uma atitude verde, a partir de gestos 
simples que lhe ajurarão a defender o planeta. E tudo isso de um jeito muito divertido, com jogos, 
desenhos e muita interação.
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Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, faleceu em 1948 nos deixando 
como legado o instinto de luta pela paz. Sempre em busca pelo caminho da verdade, inspirou muitas 
gerações que batalharam e batalham pelo fim do racismo e da violência no planeta. Sua história, aqui 
narrada de modo simples e lúdico, encantará agora também as nossas crianças, e lhes ajudará a pensar 
e a construir um mundo melhor, repleto de respeito e amor.

gandhi
a arte da luta

assuntos biografia – História contemporânea.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas direitos humanos; personalidades famosas; liberdade; paz.

autor Hyeon Jang
ilustrador Hyeon Sook Jo
1ª edição
isbn 978-85-347-0462-5



Com belíssimas ilustrações vindas do outro lado do mundo, conheça a história desse grande líder 
africano que lutou como ninguém pelo fim da separação das raças no seu país e em todo o planeta. 
Essa vida repleta de batalhas e de muitas conquistas poderá agora ser contada para nossos leitores 
mais jovens, que certamente se encantarão com as aventuras vividas por um herói de verdade.

nelson mandela
o prisioneiro mais famoso do mundo
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assuntos biografia – História contemporânea.
público infantil e juvenil; ensino de nível fundamental.
temas luta contra o racismo; liberdade; tolerância; 
personalidades famosas.

autor Seong Eun Gang 
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autora Teresa Cárdenas
1ª edição – 144 páginas – 13x18cm
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assuntos ficção contemporânea — ficção latino-americana.
público juvenil; ensino de nível médio.
temas escravidão; liberdade; aventura.
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cachorro velho

Ao final do século XIX a escravidão ainda é uma realidade em Cuba, um dos mais importantes destinos 
do tráfico de escravos e de plantações de cana-de-açúcar.

Tirado dos braços de sua mãe ao nascer, Cachorro Velho não conheceu outra vida além da servidão em 
uma plantação de açúcar. Seu nome foi dado pelo capataz da plantação porque, como os perdigueiros 
que perseguiam os escravos fugidos, Cachorro Velho está sempre buscando o cheiro de sua mãe.

O romance Cachorro Velho oferece um relato realista do ponto de vista deste velho negro cubano. A 
história se refere constantemente às memórias de seus 70 anos como escravo. Através dessas lem-
branças o leitor vislumbrará o horror e desespero da vida de alguém que experimentou sucessivas 
perdas e a brutalidade dos senhores de escravos. 

Cachorro Velho permite ao leitor compreender um ser humano que reluta em se entregar ao amor 
e que, quando confrontado com uma possibilidade de fuga, descobre finalmente a possibilidade de 
amar, sentindo-se livre.

Ganhador do Casa de las Américas, a mais alta honra literária de Cuba e um dos prêmios mais impor-
tantes do mundo.
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Exu é membro da Confraria dos Espertos, da qual fazem parte os heróis trapaceiros e os deuses astu-
ciosos de todo o mundo. Ele é “parceiro” do Saci Pererê brasileiro, do Coiote americano, do Macaco 
chinês, do Pedro Malasartes ibérico, do Mercúrio greco-romano, do Anansi africano. Faz travessuras 
com o coelho e o jabuti, arma intrigas com o deus germânico Loki.

Suas lendas, vindas da África, falam de esperteza, de sobrevivência, de trabalho. Contam anedotas de 
animais, falam de pessoas más que foram castigadas, de regras que devem ser obedecidas. Para quem 
sabe ler nas entrelinhas, elas são lições de vida, ética e sabedoria apresentadas de forma alegre como 
é o próprio Exu.

lendas de exu

assuntos folclore africano – mitologia africana.
público juvenil.
temas lendas etiológicas; contos de exemplo; contos de encantamento; contos anedóticos.

autor Adilson Martins
2ª edição – 176 páginas – 16x23cm
isbn 978-85-347-0384-0



Ópera Brasil de embolada é uma divertida história contada em verso. Brasil, um sujeito malandro e 
cheio de energia, convida Europa, uma moça um pouco sem ginga nos quadris, a conhecer suas belezas 
e também seus problemas. Eles embarcam em um avião e passam por uma aventura engraçada, cheia 
de romance, recheada de dados históricos, paisagens e personagens importantes do nosso país.

Com lindas ilustrações de Maurício Negro, autor e ilustrador de dezenas de livros, e em seu primeiro 
trabalho para a Pallas, Rodrigo Bittencourt escreve este texto quase cantado e nos faz pensar na dor e 
na delícia de um país cheio de encantos mil como o Brasil.

ópera brasil de embolada

assuntos poesia – ficção brasileira – ficção contemporânea.
público juvenil; ensino de nível fundamental.
temas História do Brasil; cultura brasileira; música.
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autor Rodrigo Bittencourt | ilustrador Maurício Negro
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Cinco autores de Angola, quatro de Guiné-Bissau e sete escritores do Brasil, entre eles dois de nossos 
maiores, Machado de Assis e Lima Barreto, estão reunidos na coletânea Contos do mar sem fim, que 
chega agora às prateleiras. O título remete aos célebres versos de Fernando Pessoa: “O mar sem fim 
é português”. Nas entrelinhas, o convite para deixar a mente percorrer as imagens que fazem parte 
do cotidiano dos três povos… E, de fato, os 16 contos selecionados têm em comum o idioma e suas 
particularidades em cada nação no qual é falado. “A rota de navegação escolhida para atravessarmos 
esse mar imaginário é instigante em todos os sentidos”, explica, na orelha, a professora Laura Caval-
canti Padilha.

“Não nos podemos esquecer — e os textos, eles próprios, nos impedem — que a África é um múltiplo e 
só assim pode ser pensada”, avança Padilha na apresentação. Dessa concepção fazem parte os modos 
dos angolanos e guineenses de viver e se organizar social e simbolicamente. Tudo isso sem falar no 
intercâmbio de experiências entre os países, seja na dor provocada pela guerra, seja na mancha de san-
gue dos escravos, que tingiu os oceanos no tempo da escravidão e continua a permear as lembranças 
dos seus descendentes em Angola, Guiné-Bissau e no Brasil.

contos do mar sem fim

assuntos literatura – literatura contemporânea – ficção afro-brasileira – ficção africana – litera-
tura de língua portuguesa.
público juvenil e adulto; ensino de nível médio e universitário.
temas realidade africana; realidade dos negros no Brasil e na África.

autores Dario de Melo, Jorge Arrimar, Fragata de Morais, João Melo, Luandino Vieira, 
Andrea Fernandes, Tambá Mbotoh, Uri Sissé, Olonkó, Maria Firmina dos Reis, Machado de 
Assis, Lima Barreto, Oswaldo de Camargo, Esmeralda Ribeiro, Conceição Evaristo e Cuti.

1ª edição – 224 páginas – 14x21cm
isbn 978-85-347-0294-2



organizadora Fernanda Felisberto
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assuntos literatura contemporânea – ficção brasileira – ficção africana.
público juvenil e adulto; ensino de nível fundamental e universitário.
temas Realidade africana; realidade dos negros no Brasil.
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terras de palavras
Os escritores e escritoras presentes nesta antologia possuem em comum o fato de serem parte da 
diáspora africana. São oriundos de terras distintas, longínquas até, mas suas palavras os aproximam, 
revelando um desejo coletivo de falar de um lugar próprio. A multiplicidade de olhares rompe o desa-
fio da indivisibilidade (ou invisibilidade?) e contribui para uma aproximação humanizada do universo 
particular de negros e negras.
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Este livro é uma viagem na qual o leitor é convidado a largar de mão uma ideia arraigada e ingênua: 
a de que o Brasil é um país de civilização branca, com contribuição acessória de negros e índios. Para 
demonstrar a falsidade dessa concepção e ressaltar o peso da contribuição africana para a modelagem 
das sociedades modernas, o autor traça um panorama das sociedades existentes na África antes da 
chegada dos europeus, descrevendo a complexidade das organizações sociais, a variedade étnica e 
linguística e a história dos grupos populacionais desde a chamada pré-história até o século xx. Em 
seguida, Joel Rufino dos Santos recria a viagem de um navio negreiro, utilizando essa semificção (pois 
é baseada em fatos reais) para discutir o impacto do colonialismo sobre as sociedades africanas a 
partir de diferentes pontos de vista — demográfico, econômico, político. Tudo isso torna a leitura fácil, 
agradável e emocionante.

na rota dos tubarões
o tráfico negreiro e outras viagens

assuntos História da África e História contemporânea – geografia da África.
público juvenil.
temas colonialismo; escravidão; sistema escravagista; mecanismos e 
rotas do tráfico de escravos; sociedades africanas antigas.

autor Joel Rufino dos Santos
ilustrador Rafael Fonseca
1ª edição – 72 páginas – 20,5x27,5cm
isbn 978-85-347-0421-2

h selecionado pela fnlij como “Altamente Recomendável”



assuntos poesia – ficção brasileira.
público juvenil; ensino de nível fundamental.
temas cultura brasileira; escravidão.

autor Castro Alves
adaptação e ilustração André Diniz
1ª edição – 64 páginas – 21x28cm
isbn 978-85-347-0452-6
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cachoeira de paulo afonso

Conhecido como o poeta dos escravos, Castro Alves se destaca como um dos mais combativos artistas 
brasileiros do século XIX. Sua escrita defendia a abolição e estava em estreito contato com os anseios 
dos povos africanos oprimidos pela escravidão. Nesse contexto, surge Cachoeira de Paulo Afonso, um 
dos mais eloquentes poemas presentes na obra Os escravos, publicada em 1876.

Adaptado por André Diniz, Cachoeira de Paulo Afonso ganha intensas e expressivas ilustrações do au tor, 
aproximando dos leitores contemporâneos a atmosfera emocional da obra original.

Localizada na Bahia, a Cachoeira de Paulo Afonso é um conjunto de imensas quedas d’água do Rio 
São Francisco. Com quedas de até 80 metros de altura, o tamanho monstruoso da natureza serviu de 
inspiração ao poeta, que retrata a fuga desesperada de um casal de negros perseguidos. Ao mesmo 
tempo trágico e lírico, Cachoeira de Paulo Afonso é uma linda adaptação que irá, com certeza, encantar 
cada um dos leitores.



autor Leandro Müller
ilustrador Victor Tavares
1ª edição – 112 páginas – 13,5x20,5cm
isbn 978-85-347-0439-7

assuntos ficção contemporânea – literatura de aventura.
público infantil e juvenil.
temas magia; fantasia; aventura.
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Após passar grande parte de sua infância sendo maltratado por sua tia e sua prima, Clebynho passa por 
uma grande reviravolta em sua vida. Seu décimo primeiro aniversário acaba se tornando um dia cheio de 
surpresas que o modificam para sempre.

Embarque com Clebynho nesta emocionante aventura, mas se prepare: os eventos mágicos que 
acontecem durante sua festa de aniversário são apenas o começo. Depois disso, ele é transportado para 
um mundo desconhecido onde irá finalmente descobrir sua verdadeira história.

Novos amigos, novos professores e grandes desafios esperam por este pequeno herói na Escola de 
Candomblé e Magia de Peji Ag-Baji.

clebynho
o babalorixá aprendiz



cartas para a minha mãe

Após a morte de sua mãe, uma jovem cubana vai morar com sua tia e primos. Dependente deles e de 
sua boa vontade, ela tem que suportar suas provocações sobre a cor de sua pele, seu comportamento 
e até sobre seu jeito de arrumar o cabelo.

Para manter viva a lembrança do amor incondicional, ela escreve cartas para sua mãe nas quais relata 
o que está sofrendo e sentindo. Através das palavras ela espera superar a intolerância das pessoas e 
sobreviver, mas, lentamente, começa a descobrir um mundo além de seus problemas familiares. À 
medida que faz amigos — entre outros, um jovem que também tem problemas com a família e uma 
velha que é ao mesmo tempo jardineira e bruxa —, suas feridas começam a cicatrizar. A menina fica 
cada vez mais forte, consegue ganhar o respeito dos outros aprendendo a aceitar-se e aos outros.

Quando publicado originalmente, Cartas para a minha mãe foi criticado por expor o problema do 
racismo na sociedade cubana contemporânea, o que não impediu que recebesse o Prêmio Casa de las 
Américas 2006 na categoria livro infantil.
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assuntos ficção contemporânea — ficção latino-americana.
público juvenil; ensino de nível médio.
temas tolerância; racismo; amor familiar.

autora Teresa Cárdenas
1ª edição – 112 páginas – 13x18cm
isbn 978-85-347-0441-0



assuntos ficção brasileira – ficção contemporânea.
público juvenil.
temas preconceito; discriminação racial; discriminação velada; discriminação por doença 
(AIDS); violência urbana; marginalidade.

autor Júlio Emílio Braz
ilustradora Pat Lobo
1ª edição – 40 páginas – 16x23cm
isbn 978-85-347-0420-5
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A avaliação das aparências às vezes é útil e necessária. Se vejo uma pessoa que não tem uma 
perna, sei que ela terá dificuldade para subir escadas e, por isso, precisará de um ambiente que 
lhe ofereça facilidade de movimentos. Se um médico vê que seu cliente está muito acima do peso 
ideal, sabe que ele tem alto risco para vários problemas de saúde e orienta-o sobre isso.

Mas muitas vezes não é assim que as pessoas usam esse tipo de informação. As aparências são 
usadas para julgar: para dizer se aquela pessoa é “boa” ou “má”, com base apenas em alguma 
caracte rística que alguém, algum dia, decidiu considerar marca de gente “ruim” ou “inferior”.

Nesta coletânea, nosso velho conhecido Júlio Emílio Braz, autor de tantas e excelentes obras, resolveu 
abordar esse tema. Em cada um dos contos, ele nos mostra um caso de preconceito, de discriminação. 
Quando lemos cada história, revemos pessoas nossas conhecidas, que foram vítimas — de forma tão 
absurda! — ou autoras — quem diria, tão boa pessoa! — de ações semelhantes. E temos a oportuni-
dade rara de ver a situação pelos olhos do outro e de entender tudo o que está errado nesse tipo de 
comportamento. A partir daí, então, estaremos mais habilitados a decidir se continuaremos a agir 
assim ou não…

aparências e outras cenas do cotidiano



autor Léonora Miano
1ª edição – 208 páginas – 14x21cm
isbn 978-85-347-0382-6

assuntos ficção contemporânea – ficção africana.
público juvenil e adulto; ensino de nível médio e universitário.
temas esperança; futuro; luta contra a violência.
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contornos do dia que vem vindo

Depois da guerra que devastou Mboasu, um país africano imaginário, os pais não conseguem mais 
cuidar de seus filhos. Eles são expulsos de casa, acusados de serem a causa de todos os seus males. 

Contornos do dia que vem vindo conta a trajetória de uma dessas crianças: uma menina chamada 
Musango, determinada a reencontrar sua mãe a fim compreender sua história. 

Léonora Miano nasceu em 1973 em Douala, na costa de Camarões, e tem quatro romances publicados: 
L’intérieur de la nuit (Knopf, 2005, Pocket, 2006), Contours du jour qui vient (Knopf, 2006, 2008 e Pocket 
Pocket Jeunesse 2008), Tels des astres éteints (Knopf 2008) e Les aubes écarlates (2009). 

Contornos do dia que vem vindo foi ganhador do prêmio Goncourt des Lycéens em 2006, após uma excelente 
recepção da crítica, coroando o início da carreira literária de Léonora Miano.
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