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A jornada do pequeno 
senhor tartaruga

O pequeno Yomi vive distante da cidade grande, em uma pequena 
aldeia. Um dia ele adoece gravemente e precisa ser examinado por 
um médico do hospital que fica em uma cidade distante. Com o 
filho nos braços, a mãe de Yomi inicia a longa viagem até a cidade: 
a pé, de burrico, de caminhonete, de carro, o trajeto parece não 
ter fim. Para distrair e encorajar o filho, a mãe conta a história do 
pequeno senhor tartaruga.

Com as cores fortes que caracterizam a coragem do continente 
africano, este relato terno e comovente, ricamente ilustrado, 
apresenta uma delicada narrativa que acontece em dois tempos:  
o da viagem de Yomi até o hospital, onde poderá se tratar, e o do 
conto narrado pela mãe, em que o pequeno senhor tartaruga 
também realiza uma perigosa jornada em busca da realização de 
um sonho. A ligação entre as histórias é feita pela mãe, que relaciona 
os dois enredos de modo a encorajar o filho para que ele não desista 
de lutar por sua vida, assim como o fez o pequeno senhor tartaruga.
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Gênero narrativa ilustrada.

A JORNADA DO PEQUENO SENHOR TARTARUGA
INGE BERGH E INGE MISSCHAERT

O PEQUENO YOMI VIVE NUMA ALDEIA AFRICANA. 

CERTO DIA, ELE FICA MUITO DOENTE E PRECISA  

SER TRATADO NA GRANDE CIDADE. COM YOMI  

NOS BRAÇOS, A MÃE INICIA A LONGA JORNADA  

ATÉ O HOSPITAL. PARA DISTRAIR O FILHO DURANTE 

O TRAJETO, ELA CONTA A HISTÓRIA DO GRANDE 

SONHO DO PEQUENO SENHOR TARTARUGA.
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