
 

 

 
O homem sem alma: um conto de fadas do sertão brasileiro recheado de 

aventuras 
 

Lançamento da Editora do Brasil traz texto e ilustrações de Nireuda Longobardi 

 
 

 
 
 

Quando a seca toma conta da terra e já não há mais como plantar ou colher, José, o pai de 
Maria José, Maria de Fátima e Maria Clara, é obrigado a sair para caçar. Afinal, ele precisa 
alimentar as três meninas e também a alegre cadelinha Pipoca. O homem sem alma, 
lançamento da Editora do Brasil e escrito por Nireuda Longobardi, conta a história do 
encontro de José com um ser estranho, um vulto um tanto assustador, que faz uma proposta: 
O pai das Marias terá uma excelente caça em troca da primeira criatura que cruzar seu 
caminho de volta à casa. 
 
A narrativa lúdica e simbólica do livro traz a jornada de uma menina corajosa, que precisará 
ajudar o pai para garantir a segurança e a comida para sua família. É um conto de fadas 
ambientado no sertão brasileiro, uma história mágica e cheia de aventura e ensinamentos.  
 
Para ilustrar o conto, Nireuda escolheu a xilogravura. De origem oriental, foi o primeiro 
processo de impressão em série, funcionando como um carimbo. Esta arte consiste no 
entalhe do desenho em uma chapa de madeira, que posteriormente recebe uma camada de 
tinta e é impressa no papel. Em O homem sem alma, a autora optou por usar as próprias 
placas de madeira e não as impressões.  
 
 
Sobre Nireuda Longobardi 
Nireuda Longobardi é potiguar, nasceu em casa, na fazenda Zabelê, no Rio Grande do Norte. 
Foi para São Paulo com dois anos, onde mora na Vila Leopoldina com seu marido, três filhos 
e dois gatinhos. A autora fez Educação Artística e Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes 
de São Paulo. Ela também é arte-educadora, ilustradora e escritora. 
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Sobre a Editora do Brasil: 
 
A Editora do Brasil busca, há mais de 75 anos, renovar os produtos e serviços que levem aos 
milhares de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos 
quatro cantos do País, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto 
didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor. 
 
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 
que transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 
observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso País. 


