
ediÇÕes literÁrias do futuro

Afrofuturismo é aqui



Boas Vindas

APRESENTAÇÃO

As lei 10.639/03 e 11.645/08 versam sobre ações no campo da educação para 
inserção positiva da contribuição dos povos originários, africanos e 
afro-brasileiros na formação da sociedade e cultura brasileira, além de evidenciar 
a história desses povos milenares no período anterior a escravidão, exaltando sua 
cosmovisão, suas sociedades, suas descobertas e avanços. 

EmEm quase duas décadas de sua promulgação infelizmente o tema ainda não é 
naturalizado na grade curricular da educação básica, sendo lembrada em datas 
como no dia do índio, dia da promulgação da lei áurea e no 20 de novembro. 
Alguns desafios fazem parte do dia a dia de coordenadores/as, pedagogos/as e 
diretoria escolar que têm em seu plano de trabalho a valorização da diversidade 
e desenvolvimento de um currículo anti racista e multi cultural, entre eles, a 
descontinuidade de formação no campo dos saberes dos povos originários e 
afrodescendentesafrodescendentes e acesso a materiais artisticos e pedagógicos que possam ser 
trabalhados no espaço e contexto escolar.  

Pensando nesses desafios e enormes possibilidades de ações potentes a editora 
kitembo apresenta o projeto “Difusão Literária”, onde por meio do seu catalogo 
de livros Afrofuturistas, escritores/as, ilustradores/as propõem encontros de 
formação com educadores, rodas de conversas sobre os livros do catalogo e 
workshops de produção literária e de ilustração/arte visual para crianças e 
adolescentes em dialogo com as demandas apresentadas anteriormente. 

ConheçaConheça nosso catálogo, artistas/formadores, propostas de bate papos, 
workshops e formações no material a seguir!

O futuro sera construido por diversas mãos...
Afinal, O Futuro é Nosso!
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CATÁLOGO



Catálogo

Neto, Israel e Nguengue, Aisameque
Romance brasileiro, história

Número de páginas: 104  - Ano de Lançamento: 2011 - Classificação: Infanto-Juvenil - ISBN: 9788590639008 - Valor de capa: R$ 20,00

Amor Banto em terras Brasileiras, narra a 
trajetória de Uana e Mukongo. 
Sequestrados em Angola são obrigados a 
trabalhar como escravos em outra terra, o 
Brasil. Nesse novo país, viverão um 
grande amor, cheio de aventuras em busca 
da liberdade e da construção do Quilombo 
dos Palmares.dos Palmares.

Amor Banto em 
Terras Brasileiras



Catálogo

Org.  Nguenge, Aisameque - Diniz, Alexandre - 
Lima,Anderson  e Neto, Israel

Contos de ficção, literatura brasileira

Número de páginas: 108  - Ano de Lançamento: 2020 - Classificação: Livre para todos os públicos - ISBN: 9786500006469 - Valor de capa: R$ 25,00

Os futuros possíveis, tecnológicos, 
distópicos, pós apocalíptico, em outras 
dimensões ou em viagens interestelares 
apresentadas aqui, em diversas narrativas 
e estilos, evidenciam uma vocação para o 
fantástico ainda pouco valorizada na 
literatura negra. 

Antologia Afrofuturista:
 O futuro é nosso



Catálogo

Candido, Rodrigo

História em quadrinho, mitologia africana

Número de páginas: 40  - Ano de Lançamento: 2021 - Classificação: Infanto-juvenil - ISBN: 9786500144895 - Valor de capa: R$ 32,00

Nem os Imortais sabiam as 
consequências de se mexer com o tempo, 
porém um dos aprendizes de Orunmilá 
cumpriu uma profecia antiga, quebrou o 
tempo e promoveu o encontro de três 
dimensões! Os 3 esús e o tempo é uma 
aventura afrofuturista sobre nossos 
legados, heranças e ancestralidades.legados, heranças e ancestralidades.

Os 3 Esús e o Tempo



Catálogo

Rez, Will  e de Paula, Lara 
Afrofuturismo, História em Quadrinhos, 

Aventura, utopia

Número de páginas: 76  - Ano de Lançamento: 2021 - Classificação: Livre para todos os públicos - ISBN: 9786500279238 - Valor de capa: R$ 20,00

Depois do exílio no Mundo Abaixo, os 
pigmentados passaram a ter de reaprender a 
conviver com a água. Após inúmeras ondas, 
reconstruíram suas coletividades, sempre 
alertas para se defender do povo do Mundo 
Acima. No entanto, algo vindo de fora, 
aparenta ameaçar o planeta. Alima e seus 
amigosamigos cientistas tentam conter mais esse 
ataque, enquanto comunicam-se com seus 
ancestrais por meio da INCORPORÁGUA.

Por um Fio



Catálogo

Silva, Raphael e Régia, Inara

Contos de ficção, literatura brasileira

Número de páginas: 208  - Ano de Lançamento: 2020 - Classificação: Livre para todos os públicos - ISBN: 9786500114096 - Valor de capa: R$ 27,00

Poucos recursos ainda valem a pena na 
terra, Tsehai está em posse de um deles, 
perseguido, encontra amizade e proteção 
em uma androide pouco usual, Kinaya.

UbuntuUbuntu 2048 é um thriller cyberpunk 
afrofuturista alucinante, onde o 
significado de ser você no outro é única 
garantia de sobrevivência!

Ubuntu 2048



Catálogo

Silva, Henrique André e Santos, Issac Ferreira dos
Literatura Negra, Afrofuturismo, Fantasia

Número de páginas: 104  - Ano de Lançamento: 2019 - Classificação: Infanto-Juvenil - ISBN: 9786590047502 - Valor de capa: R$ 29,99

Livro que trata da criação de um mundo fantástico, onde 
um ser supremo chamado AGBÁIYE faz o universo junto 
de seu filho ÀIYÉ. Este, por sua vez, se expande e cria o 
mundo como conhecemos: homens, mulheres, sol, mar, 
ar... a nossa concepção de vida.
  A história tem início quando um sonho resolve 
experimentar sentimentos humanos, o que é proibido, e se 
torna o primeiro pesadelo, seduzindo outros sonhos. A 
seguir �ÌGÌDÌ se torna a primeira representação do mal, 
dando início a uma batalha entre sonhos e pesadelos.
ALÁGBÁRA,ALÁGBÁRA, um jovem sonho guerreiro, se apaixona 
por uma mulher humana ÌRÈTÍ, o que dá sequência a essa 
fábula de amor, luta e busca pelo equilíbrio cósmico.
A pesquisa da língua Yorubá para nomear pessoas e 
lugares é um diferencial do projeto, assim como: a 
valorização da imaginação em seu significado, “sonhar 
acordado” e a potência para criação do futuro.

Alágbárá: O sonho



Catálogo

Org.  Nguenge, Aisameque - Diniz, Alexandre - 
Lima,Anderson  e Neto, Israel

Contos de ficção, literatura brasileira

Número de páginas: 126  - Ano de Lançamento: 2021 - Classificação: Livre para todos os públicos - ISBN: 9786500192346 - Valor de capa: R$ 25,00

O segundo volume da Antologia 
Afrofuturismo “o futuro é nosso” nos 
presenteia com parte do que se têm de 
melhor na produção literária do 
Afrofuturismo no Brasil, representando 
RJ, SP, CE, RS E BA, em contos nos estilos 
de Space ópera, tramas policiais, 
universosuniversos pós Apocalípticos e com 
androides. Os autores e autoras negras 
deste volume não se furtam de projetar 
seus medos, sonhos e anseios em 
ambientes futuristas descritos nestas 
obras.

Antologia Afrofuturista:
 O futuro é nosso Vol. 2



Catálogo

Reis, Juciane e Celso, Danilo - Octa Lopes, Laís dalama e Pedro Nubi

Contos de ficção, literatura brasileira

Número de páginas: 116 
Ano de Lançamento: 2021 
Classificação: 16 anos 
ISBN: 9786500249446 - Valor de capa: R$ 30,00

Livro 1 - (AMOR)TALHAMENTO
MadúMadú sente que a vida foi pausada após o 
feminicídio da irmã, Isalu. Adentra, então, em 
um ciclo de luto e isolamento, buscando lidar 
com a amarga ausência e as doloridas 
repercussões de um crime tão cruel. Em meio a 
isso, revisita a perda do primeiro amor, o 
adoecimento fatídico da mãe, e reencontra Téo, 
queque a fará encarar o passado e, a si mesma, em 
todas as suas contradições.

Livro 2 - Os Fantasmas da Rua Sete
Após sofrer um grave acidente de carro, Bafana 
é levado para o hospital do centro da cidade de 
Santo Cristo, centro tecnológico da República da 
Bahia. Após algumas semanas em coma, o 
espírito de Bafana tem encontros reveladores e é 
levado a pensar sobre a relação do humano com a 
morte, com os ancestrais e a natureza e precisará 
tomar uma decisão que lhe ditará o futuro.tomar uma decisão que lhe ditará o futuro.

Coleção Literaturas Negras - Vol. 1
(Amor)Talhamento  

Os Fantasmas da Rua Sete



Catálogo

Neto, Israel e Purika, Ariane

Literatura Brasileira, Contos de Ficção

Número de páginas: 76  - Ano de Lançamento: 2019 - Classificação: Livre para todos os públicos - ISBN: 9788590639015 - Valor de capa: R$ 15,00

"Os Planos Secretos do Regime", é uma 
distopia futurista sobre o período da 
ditadura militar brasileira, a trama narra 
os anos em que os militares tomaram o 
poder e tiveram acesso a tecnologia de 
ponta. Os jovens negros envolvidos nos 3 
contos/episódios narrados no livro 
encabeçamencabeçam suspenses em cenários de 
viagem espacial, espionagem e 
manipulação mental. 

Os Planos Secretos do Regime



Catálogo

Kinaya e Fidelis, Romulo

Contos de ficção, literatura brasileira

Número de páginas: 80  - Ano de Lançamento: 2021 - Classificação: Livre para todos os públicos - ISBN: 9786500292398 - Valor de capa: R$ 18,00

Em meio às altas temperaturas e um governo 
que privilegia a elite, detentora de um padrão 
de vida altamente tecnológico, escolas e demais 
serviços públicos foram desativados para esta 
população. Após perder o emprego de 
professora, Hadassa, que mora no sertão do 
Ceará com sua família, passa a trabalhar em 
umauma fábrica, onde os empregados são levados 
por ônibus e não possuem qualquer lembrança 
do percurso ao desembarcarem, entre idas e 
vindas, Hadassa conhece Uzomi com quem 
desenvolve um relacionamento, porém 
constantes desparecimentos mudarão a vida do 
casal e de seus amigos.

Eu conheço Uzomi
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Cardapio



Roda de
Conversa

Israel Neto, apresenta suas experiências 
como escritor do livro “Amor Banto em 
Terras Brasileiras”, o autor compartilha 
seu processo de pesquisa, criação estética 
e conceitos utilizados na concepção da 
estória.

OO encontro também aborda a fundação e 
importância dos Quilombos dos Palmares, 
as culturas povos Bantos no Brasil, a 
resistência negra e a influência angolana 
na língua portuguesa falada no nosso país. 

Israel,Israel, educador e autor de outros livros 
compartilha com os/as participantes 
caminhos para inserção da cultura negra 
no dia a dia da escola por meio do livro 
Amor Banto em Terras Brasileiras. Por fim 
o autor compartilha dicas para escrita de 
romance histórico que podem alem de 
abordarabordar o afeto trazer fatos históricos e 
olhar sob outras perspectivas. 

Indicado para turmas a partir do 5º Ano 
do Fund. I 

Amor Banto em Terras Brasileiras



Roda de
Conversa

A roda de conversa apresenta as obras 
afrofuturistas no campo da literatura, 
música, artes, artistas, seus conceitos 
filosóficos, políticos e estéticos, além de 
compartilhar com os presentes as relações 
e conhecimentos ancestrais africanos e 
afrodecendentes inseridos na sociedade.

NoNo Brasil, o movimento ganhou força 
nos últimos anos impulsionado pelo filme 
Pantera Negra, sua visibilidade ocorreu 
por meio da arte e aos poucos está se 
popularizando e ganhando adeptos na 
construção de novas vertentes com o olhar 
afrocentrado não só nas artes, mas 
também na produção acadêmica.também na produção acadêmica.

O Afrofuturismo potencializa a 
recuperação valores dos povos africanos e 
dos filhos da diáspora historicamente 
deturpados, esquecidos ou roubados 
como a ancestralidade, as mitologias, os 
conhecimentos tecnológicos e científicos. 

Indicado para turmas a partir do 5º Ano 
do Fund. I 

Afrofuturismo



Roda de
Conversa

Nesta roda de conversa os/as 
participantes farão uma viagem sobre as 
diversas vertentes do que se convencionou 
chamar de literatura fantástica. Isto é, a 
literatura de horror/terror, fantasia, ficção 
científica, fábulas, afrofuturismo, cyber 
punk, entre outros. 

OO encontro trará o olhar sobre produções 
estrangeiras, mas focará nas nacionais, em 
seus  autores e editoras que têm se 
dedicado a disseminar estes gêneros em 
nosso país. 

TraremosTraremos para a conversa as 
subjetividades e temas que rondam os 
contos de fadas, o folclore, o horror, etc. 
Evidenciando com os presentes que para 
além de um produto de entretenimento e 
cultura essas obras retratam reflexões sobre 
a sociedade e seus avanços, medos e 
anseios. anseios. 

Indicado para turmas a partir do 5º Ano 
do Fund. I 

LITERATURA FANTÁSTICA



Roda de
Conversa

Nesta roda de conversa, por meio da análise de livros de 
ficção científica, promovemos com os/as participantes uma 
reflexão sobre a literatura, inovação, ciência e tecnologia. 
Em especial os conceitos de Hard Scifi e Soft Scifi, que nos 
universos das produções de ficção científica separam as 
obras que exploram mais os conceitos científicos das que 
tem em seu roteiro os conceitos, mas focam a trama nos 
personagens e suas trajetórias. personagens e suas trajetórias. 

Neste encontro, também abordaremos as tecnologias 
ancestrais e contemporâneas africanas e afrodescendentes, 
com base no afrofuturismo e no africanfuturismo, traremos 
para a conversa inventores(as) negras, tecnologias 
milenares desenvolvidas no continente africano antes da 
colonização europeia e o que se tem produzido hoje de 
tecnologia no continente. Com isso faremos uma conexão 
comcom as diversas bases científicas e tecnológicas que podem 
inspirar histórias fora do eurocentrismo. 

Por fim, o encontro também compartilhará e analisará 
obras, como “Perdido em Marte” e “Nightflyers” e as 
nacionais “Brasil 2408” e “Ubuntu 2048” e as tecnologias 
envoltas nas suas tramas. 

Indicado para turmas a partir do 6º Ano do Fund. II 

LITERATURA E TECNOLOGIA



Roda de
Conversa

A ilustradora Whitney Machado, 
apresenta sua trajetória e formação em 
ilustração, designer e desenho, detalha as 
obras que participou e criou, os conceitos e 
referências utilizadas em suas artes.

Whitney,Whitney, apresenta algumas 
possibilidades de trabalho no ramo da 
ilustração e desenho, além de compartilhar 
técnicas e produtos para desenvolvimento 
de diversas produções como desenho 
digital, Prints, trabalho sobre tela, roupas, 
etc.

AA ilustradora também aborda a 
participação feminina e negra na ilustração, 
sua importância e desafios que vão da 
busca por igualdade de trabalho e 
oportunidades e a representatividade 
estética do feminino nas produções. 

IndicadoIndicado para turmas a partir do 4º Ano 
do Fund. I 

ILUSTRAÇÃO E DESENHO 
PARA LIVROS INFANTIS



Roda de
Conversa

O encontro apresenta as/aos 
participantes a cultura Iorubá e sua 
influência na cultura afrobrasileira e 
latina, por meio de uma das mais queridas 
e também perseguidas divindades 
africanas, Esú. 

AA roda de conversa aborda temas 
transversais à obra, como a fantasia, a 
roteirização para quadrinhos, o combate à 
intolerância religiosa, multiverso, ficção 
científica e afrofuturismo. 

AA obra “Os 3 Esús e o Tempo” narra a 
descoberta do jovem Esú da sua missão de 
cuidar do seu povo, além de retratar os 
universos paralelos de Eleguá e Legba, 
por meio da leitura coletiva de parte da 
obra, o encontro se propõe a desmistificar 
a figura de esú e adentrar no debate sobre 
a a inserção das mitologias africanas e 
afrobrasileiras na cultura pop e geek. 

Indicado para turmas a partir do 5º Ano 
do Fund. I 

OS 3 ESÚS E O TEMPO



Roda de
Conversa

A Roda de conversa conta com o autor da 
obra, Henrique André, que fala de suas 
experiências pessoais como escritor,  conta 
o processo de escrita, conceitos utilizados 
na concepção da estória e construção do 
universo de Alágbárá.

AA conversa detalha o universo da escrita 
no gênero da fantasia, falando sobre 
criatividade, pesquisa e projetos artísticos 
afrocentrados.

PorPor fim, o Autor comenta a relação da 
obra com as tradições e língua Iorubá e 
como ela é central na sua obra. Alagbara é 
o primeiro livro de uma trilogia, sendo 
assim o autor compartilha com os/as 
participantes os desafios e técnicas para 
compor estórias de longa duração e com 
diversos eixos e momentos. diversos eixos e momentos. 

Indicado para turmas a partir do 5º Ano 
do Fund. I 

ALAGBARA, O SONHO



WORKSHOPS

O objetivo do workshop é estimular a criatividade e escrita dos/as participantes por meio da criação de 
contos e estórias no gênero da literatura fantástica.

Roteiro/metodologia:
Apresentação e alinhamento de expectativas: Conhecer a turma, Colher dos/as participantes 
seu nível de leitura, experiências com a escrita;
ExposiçãoExposição sobre os gêneros fantásticos: Descrever para a turma as características e subgêneros 
da literatura fantástica, apresentar alguns livros, filmes que possam servir de inspiração para a 
escrita. 
Chuva de Ideias: Dinâmica para levantar algumas possibilidades de assuntos para inspirar a 
construção dos contos.
ComoComo Escrever: Compartilhar com a turma algumas técnicas para o desenvolvimento da 
escrita como a definição de seus/suas personagens principais, o local que vai acontecer a 
aventura/trama/conto e qual é o acontecimento a ser narrado.
Produção: Neste espaço a turma será estimulada a iniciar seus contos, podendo desenvolvê-la 
em grupos, duplas ou individualmente, o/a mediador/a acompanhará os grupos dando alguns 
encaminhamentos, dicas e conselhos para o desenvolvimento da escrita.
OndeOnde Chegamos: Ao fim do encontro os/as participantes poderão compartilhar com os/as 
colegas seus contos e estórias, quem não conseguir concluir poderá compartilhar as 
características que desenvolveu para seus personagens, cenários e a sinopse do seu conto.

*A dinâmica do encontro pode ser alterada e adaptada caso haja algum tema específico a ser desenvolvido com a turma;

Indicado para turmas a partir do 6º ano do fund II

Escrita Criativa



WORKSHOPS

Objetivo: Proporcionar aos/as participantes um encontro com as técnicas de ilustração e desenho artístico para livros e Hq’s. 

Roteiro/Metodologia:
Apresentação do/a educador/a, da turma e suas relações com quadrinhos e graphic novels
QuaisQuais estilos existem? Os participantes conhecerão os diversos estilos de Hq’s e graphics novels, 
entre elas os etilos super heróis da DC e Marvel, as nacionais Turma da Monica e principalmente a 
cena de quadrinhos independentes e de cultura negra como as obras de Marcelo de sallete, Will Rez, 
Rodrigo candido, entre outros
Como roteirizar?  A turma terá acesso há um texto e por meio dele o/a mediadora irá indicar 
algumas técnicas para roteirização e reescrita da história para a criação dos quadrinhos 
SketchersSketchers - Uma das técnicas que serão aprofundadas no encontro são as Sketchers, que nada mais 
é do que o rascunho da HQ, onde mesmo sem o desenho final o/a artista já posiciona os 
personagens, diálogos e cenários;
Mão na Massa!!! Os/as participantes serão desafiados a produzir algumas páginas e quadros a 
partir do roteiro criado coletivamente com o texto disponibilizado. 
Encerramento Os trabalhos prontos ou em desenvolvimento serão compartilhados, algumas 
possíveis dicas e caminhos para conclusão serão compartilhados.
*A*A dinâmica do encontro pode ser alterada e adaptada caso haja algum tema específico a ser desenvolvido com a 

turma;

Indicado para turmas a partir do 6º ano do fund II

INICIAÇÃO À ILUSTRAÇÃO 
PARA QUADRINHOS



Roda de
Conversa

O encontro abordará a prática dos projetos 
Escola da África, 2008 à 2012 e Coleção 
Literária Besouro em vigor desde 2012, sua 
implementação, metodologia, conquistas, 
desafios, fonte de pesquisas e produções.

CompartilharemosCompartilharemos um histórico 
evidenciando a importância da lei para a 
correção de práticas racistas no ensino, seu 
impacto na produção de uma sociedade que 
valorize a diversidade etnico racial e a 
contribuição das populações negras e dos 
povos originários na construção do país. 

PorPor fim, apontaremos fontes de pesquisas e 
atividades para diversas disciplinas que 
podem inspirar os/as educadores(as) em seus 
planejamentos e planos de aula. 

Formação com Educadores: 
Literatura e a Lei 10.639/03



ediÇÕes literÁrias do futuro

Artistas Palestrantes



palestrante
Artista

Ilustradora, Formada em Comunicação Visual pela Etec Carlos 
de Campos, estudante de Design de Animação no Senac e 
integrante do projeto &quot;Cósmicas&quot;, curso de liderança 
feminina do Instituto Tomie Ohtake.

TrabalhaTrabalha junto com a editora Kitembo Literatura e a 
recém-criada fanzine Jikulumessu, em ambos como ilustradora, 
além da produção de artes para o grupo Taiga BSGI no 
Instagran.

IlustrouIlustrou o livro infantil “As Brincadeiras Africanas de Weza” 
para o coletivo Luderê Afroludico, a Antologia Afrofuturismo 
Vol. 2 e frequentemente atua com trabalhos visuais e artísticos 
para outros coletivos e pequenas empresas.

Whitney Machado



palestrante
Artista

Designer Gráfico formado na Faculdade Cruzeiro do Sul, Henrique é um artista 
Afrofuturista orgânico que busca inspiração no cotidiano e na ancestralidade. Membro 
do Coletivo "O futuro é preto", grupo voltado para ações de tecnologia, inovação, 
educação e cultura usando como base e objeto de trabalho o Afrofuturismo.

ComoComo escritor em 2011 começar alimentar um blog de poesias que leva seu nome e 
em 2014 publica seu primeiro livro, "Lembrança de memórias esquecidas" uma 
coletânea das poesias publicadas no blog, em 2019 escreve o livro "Alágbárá: o sonho" 
um romance intuitivo que conta a história do primeiro sonho que se torna realidade e 
do primeiro pesadelo, uma busca por representatividade, na criação de uma universo 
fantástico afrocentrado e uma homenagem a língua e cultura Yorubá, pois todos os 
nomes próprios da obra são oriundos da língua africana, Alágbárá é sua primeira obra 
Afrofuturista.Afrofuturista.
 
Mergulhando no universo de criação do afrofuturismo Henrique André é escritor da 
Editora Ananse, criando conteúdos e artigos sobre o tema, livros infantis, preparando 
para breve a ampliação universo de Alágbárá com o lançamento da continuação 
"Sígídí: o caminho" o segundo volume da trilogia, além de outras produções.

Henrique Andre



palestrante
Artista

Israel Neto é escritor, educador e músico, atua e é cofundador 
do coletivo Literatura Suburbana, no qual é editor da Coleção 
Literária Besouro. Participou de diversas antologias literárias 
como Pretumel, Sobrenome Liberdade, Sarau da Brasa, Sarau 
Perifatividade, Gotas de Vinagre, Sarau do Kintal, entre outros. 
Recebeu os prêmios Jovem Brasileiro, 2011, e prêmio Funarte 
Hip Hop em 2014.

PublicouPublicou os livros “O Amor Banto em Terras Brasileiras” (2011) 
e sua segunda edição em 2018, e “Os Planos Secretos do 
Regime”, 2019, uma trama distópica e futurista ambientada em 
um Brasil em época de ditadura militar, ambos pela Editora 
Kitembo, na qual também atua como editor. Em novembro de 
2020 chega “Não Podemos Esperar”, uma novela afrofuturista. 
Agora, em 2021 um dos seus contos “os 3 esús e o Tempo” é 
publicadapublicada em HQ pela editora kitembo com roteiro e artes de 
Rodrigo Cândido. Outros projetos se encaminham como uma 
Space ópera e um livro de horror/terror.

Israel Neto



palestrante
Artista

Will Rez é ilustrador, quadrinista e estudou design gráfico na 
Escola Panamericana de Artes, tem como influências Akira 
Toriyama, Jamie Hewlett, Geof Darrow assim como Douglas 
Adams, George Lucas, Spike Lee e Park Chan Wook. Lançou em 
2012 seu primeiro quadrinho online "Boa Dose de Rum", sobre 
piratas beberrões. 

Publicações 

Por Um FIo - HQ Autoral - Editora Kitembo - 2021Por Um FIo - HQ Autoral - Editora Kitembo - 2021
Zine "A Zica"
Butantã Gibicon - 2020
Poster Colab Filmes de Horror - 2020
Poster Colab Star Wars - 2020
HQ Cosmokid - 2020
HQ Super Yellow Crystal Dream - 2020

Will Rez



Mídia



Plano 1 - RODA DE CONVERSA 
Até 2 horas = R$ 500,00 + 1 Livros para Brinde/Sorteio

Plano 2 – RODA DE CONVERSA  
Até 1 hora = Aquisição de 10 Livros 
(Em torno de 200,00 à 250,00 reais)

Plano 3 - Formação ou workshop 
R$ 100,00 Hora/aula + 1 Livro para brinde e sorte R$ 100,00 Hora/aula + 1 Livro para brinde e sorte 
Máximo 15 de participantes. 

Na aquisição a partir de 10 exemplares ofereceremos 
descontos de atacado.

O projeto emite nota de serviço (formações, roda de conversa e workshops)
e também nota de produto (aquisição dos livros)

Investimento



SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE CUIDADO NESSA 
EPÓCA PANDEMICA, INFORMAMOS QUE OS 
INTEGRANTES DO PROJETO ESTÃO TODOS 
IMUNIZADOS POR MEIO DA VACINAÇÃO.

EMEM ENCONTROS PRESENCIAIS A EQUIPE DO 
PROJETO SE COMPROMETE A APRESENTAR OS 
COMPROVANTES DE VACINAÇÃO E SE NECESSÁRIO 
TESTE PCR. 

ALEM DE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES E 
PROTOCOLOCOS IMPLEMENTADOS PELA UNIDADE 
ESCOLAR. 

Protocolo
COVID 19



contatos

conhecimentokitembo@gmail.com
kitemboliteratura@gmail.com

kitembo_literatura

kitemboliteratura

loja virtual
www.editora-kitembo.lojaintegrada.com.br/

Coordenador de DifusãoCoordenador de Difusão
(11) 972400904 - Henrique André 



ediÇÕes literÁrias do futuro

Afrofuturismo é aqui


