
Descubra incríveis 
histórias do 
continente africano.

“Os contos populares africanos me 
devolvem as raízes do mundo. E trazem 
(imaginariamente) as vozes ancestrais  
para sussurrarem nos meus ouvidos.”

Neste surpreendente livro, o renomado 
autor e ilustrador Celso Sisto traz diversos 
contos do continente africano, por meio dos 
quais o leitor poderá explorar a riqueza da 
cultura dos diferentes povos que lá vivem.

Esta história permite trabalhar temas como 
África, tradição oral, amor, relacionamento 
familiar e astúcia.

Os alunos podem pesquisar sobre os países de onde vêm as 
histórias: Angola, Argélia, Quênia ou Benin. Quais outros 
contos existem nestes lugares? Os alunos conhecem alguma 
outra história que se pareça com as contadas no livro? Por 
exemplo, a história Alizué e a árvore do esquecimento se parece 
com a história da Gata Borralheira.
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Celso Sisto nasceu no Rio de Janeiro e, além de escrever, também 
ilustrou este livro. Para criar as imagens dessas histórias, utilizou 
tinta acrílica, canetas em gel, lápis aquareláveis, giz pastel e caneta 
nanquim. 
Ele também é professor, tendo estudado literatura e artes visuais. 
Atualmente, além de dar aulas, Celso também participa de feiras de 
livros, conta histórias e encontra seus leitores.
Para saber mais sobre seu trabalho, acesse www.celsosisto.com
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Kalinda, a princesa que  
perdeu os cabelos,
e outras histórias africanas


