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Fransciso José do nascimento, ou Chico da Matilde, ficou mais conhecido como 
“O Dragão do Mar” por sua atuação na greve dos jangadeiros, em 1881, evento 
que virou um marco na História do Brasil, pois a partir dele se deu a abolição da 
escravidão no estado do Ceará, em 1884. Antes mesmo da abolição no Brasil, 
assinada pela Princesa Isabel, em 1888. Chico ganhou esse apelido pois como 
profissional do mar foi um feroz defensor do fim da escravidão, recusando-se a 
levar nas jangadas os negros escravizados para navios na costa do Ceará.

SONIA ROSA é carioca, filha de baiana. É Mestre em Relações Étnicos Raciais CEFET/RJ, pedagoga e escritora de literatura 
infantojuvenil negro-afetiva. Em suas obras literárias o protagonismo negro sempre se faz presente, motivo de alegria e 
satisfação para ela. Já foi contemplada com vários selos de reconhecimento ao seu fazer literário pela FNLIJ. Alguns de 
seus livros estão editados na França, no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, em Angola, na Galícia. Ao longo de sua 
carreira, recebeu “os maiores presentes de sua vida”, dez bibliotecas escolares batizadas com seu nome.

ANABELLA LÓPEZ nasceu em Buenos Aires, onde se formou em Design Gráfico. Em 2013, mudou-se para o Brasil e 
fundou a escola de ilustração Usina de Imagens, em Recife. Escolheu a cidade de Porto de Galinhas para morar e é lá que 
ilustra e também escreve histórias. Em 2015, seu livro A força da palmeira, editado pela Pallas, foi o ganhador do prêmio 
Jabuti na categoria livro Infantil e Juvenil. Além do Brasil, seus livros estão publicados em vários países como Argentina, 
México, Estados Unidos, Canadá, França e Emirados Árabes, e sua obra já foi reconhecida com vários prêmios,


