
 

 
Livro fala sobre imigração clandestina para jovens 

 
Ilegais aborda os motivos que levam diversas pessoas a quererem emigrar para os Estados 

Unidos e os problemas que encontram pelo caminho 
 
 

 
 

Jovens são naturalmente ávidos por desafios e mudanças e pela esperança de um futuro 

brilhante. Em Ilegais, Jair é um adolescente que ama futebol, sua namorada e família, mas 

tem receio que o Brasil não seja seu lugar e não proporcione as oportunidades que ele precisa 

para crescer na vida. 

 

O texto de Luiz Antonio Aguiar conta como Jair e seus amigos conhecem Fred, um coiote que 

oferece a eles a chance de emigrar para os Estados Unidos para conquistar o que ele chama 

de “vida melhor”.  

 

Em uma narrativa envolvente, com doses de suspense, pitadas de alegria e até de ansiedade, 

o leitor conhece a família do protagonista que passa por uma transição, já que os pais 

acabaram de se separar. O público também é apresentado ao seu amigo Rildo, que é o 

principal incentivador da ideia maluca de fugir para a América do Norte, e sua namorada 

Elvira, uma menina esperta, que logo descobre o segredo do namorado e tenta tirar da cabeça 

dele este plano. 

 

A história fica completa com recortes de jornais que contextualizam o leitor da real situação 

dos imigrantes que tentam entrar ilegalmente na Terra do tio Sam para viver o famoso sonho 

americano.  



 

 

Ilegais é um livro atual, com um texto repleto de detalhes que convidam o leitor à reflexão e 

ao pensamento crítico. As ilustrações de Fábio Maciel completam a obra com cores primárias 

e linhas simples, mas que preenchem as páginas. 

 

Sobre Luiz Antonio Aguiar 

Luiz Antonio Aguiar é um escritor nascido e criado no Rio de Janeiro e já lançou cerca de 160 

livros, conquistando prêmios no exterior e no Brasil (inclusive dois Jabuti). É também 

professor de Literatura, em cursos de formação de professores e de criação literária. Atua, 

ainda, como tradutor, consultor editorial e escreve ensaios e artigos para diferentes 

publicações. 

 

 

Sobre Fábio Maciel 

Fabio Maciel nasceu no Rio de Janeiro, em 1978. Formado em História e Biblioteconomia e 

mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Editou fanzines no selo Tytyvyllus Publicações. Ilustrador e escritor, colaborou com imagens, 

contos e poemas em antologias, revistas e páginas de internet. 
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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. 


