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         autora
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Amor – Conto das Mil e uma Noites
Família – Inveja

• Elementos da cultura árabe
• Releitura da história de Sherazade e suas mil e uma noites
• História repleta de encantos e magia
• Ênfase à importância da família e do amor

Maté nasceu em Saint-Etienne, na França, em 1959. Em 1979, 
veio para o Brasil, onde passou a morar desde então. Fez facul-
dade de Biologia, é artista plástica, bacharel em Design Cultural e 
pós-graduada em Artes Contemponâneas. Quando criança, gosta-
va de livros com histórias de exploradores, índios, cachoeiras e 
onças. Em seus trabalhos, utiliza técnicas variadas, como aquarela 
em papel, bico de pena e nanquim, grafite, pintura em seda, gua-
che, entre outras. Ganhou o 1º lugar de Artes Plásticas do Mapa 
Cultural Paulista de 1999 por suas belas aquarelas. Este é seu 
quarto título publicado pela Brinque-Book: como ilustradora dos 
livros Catando Piolho, Contando História (2006) e Kabá Darebu 
(2002) e autora/ilustradora de O Menino e o Jacaré (2003).

Uma história dentro da outra... Assim é o novo livro da escritora 
Maté. Depois de traído por sua ex-esposa, Chahriyar, o sultão 
da Pérsia, vive em função do desejo de se vingar das mulheres. 
Acontece que Sherazade, uma bela e inteligente donzela, consegue 
fisgar o coração do sultão contando, noite após noite, diferentes 
histórias a ele. Mil e uma noites depois, Chahriyar se apaixona por 
Sherazade e, inspirada pelo momento, a sultana decide contar a seu 
amado uma linda história de amor: Aárvore que canta, o pássaro 
que fala e a fonte que rejuvenesce.
Tudo começa quando o também sultão da Pérsia, sentindo-se sozi-
nho, vai em busca de uma esposa. Disfarçado de vendedor de tape-
tes, conhece três irmãs e se casa com a mais nova. Invejada pelas 
mais velhas, a sultana cai nas armadilhas das malvadas, que trocam 
seus três filhos recém-nascidos por animais, e, por conta disso, vai 
parar no alto de uma torre do palácio. Um jardineiro encontra os 
bebês e, com sua mulher, cuida deles como se fossem seus. Certo 
dia, os jovens príncipes, em busca de uma maneira para rejuvenes-
cer os pais que os criaram, descobrem a existência de um jardim 
encantado onde estão uma árvore que canta e um pássaro que 
fala onde achar a fonte que rejuvenesce. A partir daí, inicia-se uma 
aventura por um mundo mágico no qual o amor tudo vence. Inspi-
rado em uma viagem que Maté, autora e ilustradora da obra, fez ao 
Marrocos, o livro enfatiza a importância da família e do amor.

Uma história
dentro da outra.
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