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Em Aminata, a tagarela, a pequena 
Aminata, filha caçula do tecelão Amadu, 
quer saber por que não pode aprender 
a tecer. A resposta está nas lendas e nos 
provérbios do seu povo. Graças à avó 
Nakuntê, ela encontra um novo talento 
e compreende que, no mundo Bamana, 
os homens tecem palavras e as mulheres 
pintam segredos. Um enredo cheio de 
belas surpresas (como a história de 
Djoliba, o grande rio Níger) e com um final 
emocionante.

Esta história permite trabalhar temas como:  
África, artes, convivência social, relação 
familiar, pluralidade cultural e tradição 
oral.

Sugestões de trabalho: alguém conhece mais lendas e fábulas 
africanas? Como será a vida na África? Quem sabe quando se 
comemora o dia da consciência negra? Quem foi Zumbi dos 
Palmares?
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Além da história
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Maté (Marie-Thérèse Kowalczyk) nasceu na França, na cidade de 
Saint-Etienne, em 1959. Veio para o Brasil aos 20 anos e desde então 
reside em Lorena, no estado de São Paulo. Artista plástica autodidata 
e aquarelista premiada, é pesquisadora da arte dos povos indígenas 
e africanos há mais de 30 anos. Maté formou-se em Design pela 
FATEA de Lorena onde concluiu também uma especialização em Arte 
Contemporânea. Após lecionar por oito anos nos cursos de Design e 
Educação Artística da FATEA, ela se dedica atualmente a escrever e 
ilustrar livros infanto-juvenis. Aminata, a tagarela é seu 16º trabalho 
publicado e sua 10ª parceria com a editora Brinque-Book/Escarlate. 
Seus livros já foram premiados várias vezes com o selo Altamente 
Recomendável da FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil). 
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

Aminata, a tagarela

• Livro que aborda a 
cultura de Mali, país 
africano, reforçando 
suas crenças e 
costumes africanos.

• Obra com belas e 
delicadas ilustrações 
que complementam o 
sentido do texto.


