
Três histórias de 
magia, humor e 
aventura repletas de 
lances de coragem 
e reviravoltas 
mirabolantes.

Revisitando contos das Mil e uma noites, 
o autor e ilustrador Fábio Sombra cria 
uma obra original e inusitada, na qual 
personagens tipicamente brasileiros 
revivem, à sua maneira e com muito 
humor, algumas das histórias narradas por 
Sherazade. Divirta-se com as sete viagens 
do vaqueiro Sibá Romão, encante-se com o 
menino Raimundim e sua lamparina velha 
e conheça um gari chamado Vavá, que, 
sem querer, descobre um tesouro imenso 
guardado por um bando de cangaceiros.

Esta história permite trabalhar temas  
como aventura, astúcia, clássico recontado, 
cordel e tradição oral

O autor compõe sua obra num gênero literário conhecido como 
cordel ou literatura de cordel: junto aos alunos, estude as ca-
racterísticas e origens deste gênero. O autor usa o cordel para 
criar novas histórias baseado nos contos das Mil e uma noites: 
debata com os alunos o que esses dois elementos podem ter 
em comum, como, por exemplo, a origem na tradição oral, e 
se são essas semelhanças que permitem que eles se combinem 
com eficiência para criar uma nova obra. 
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Fábio Sombra é escritor, ilustrador e pesquisador da cultura 
popular brasileira. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1965 
e é lá que ainda vive. Publicou mais de 40 livros para o público 
infantil e juvenil e recebeu diversos prêmios, entre eles três selos 
“Altamente Recomendável para o Jovem”, da Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). 
Com sua viola, seus versos e seus livros, viaja por todo o Brasil e já 
se apresentou em escolas da França, Portugal, Inglaterra e Estados 
Unidos. Sertão das arábias é seu segundo livro lançado pela editora 
Escarlate, que também publicou sua premiada obra de estreia: A 
lenda do violeiro invejoso. 
Nas horas vagas, o autor se dedica à música – toca viola, rabeca 
e piano – e viaja por todo o Brasil, pesquisando temas e pensando 
em histórias para seus livros.
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Sertão das arábias

• Obra rimada e em 
versos.

• Texto que une a 
literatura de cordel 
com personagens das 
Mil e uma noites.


