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O esquilo vermelho estava triste.
Sentia uma dor muito forte porque a mãe tinha morrido
e pensava que nunca mais voltaria a ser feliz.
■ Temática: a morte, o afeto
■ Idade recomendada: a partir dos 5 anos

Com esta proposta literária e artística, pode parecer, à primeira

■ Aspectos a destacar: respostas a perguntas

vista, que os pequenos leitores sintam um certo desassossego;

existenciais sobre o sentido da vida;
o tratamento do luto; ilustrações em
tons suaves e quentes; da ilustradora
de “Avós” e de “Um presente diferente”

porém, tal como acontece com o pequeno esquilo, as crianças
percebem de um modo natural a experiência da morte...
e procuram respostas. A distância conferida pela dimensão
de fantasia da própria história revela-se eficaz para os ajudar
a compreender e a aceitar a perda de um ente querido.

Elisa Ramón
(Barcelona, 1957)

Estamos perante um álbum sério e inteligente, de tratamento
plástico harmonioso e sereno, cuja ternurenta e delicada

Ainda que tenha iniciado a sua formação académica
na Faculdade de Direito, a sua trajetória direcionou-se

história abre as portas a um tema profundo e necessário,

para o teatro, onde trabalhou como atriz, maquinista

ao mesmo tempo que oferece sugestões abertas

teatral, ponto, contrarregra, assistente de direção e

e tranquilizadoras sobre a continuidade da vida.

adaptadora de textos infantis. Os jovens leitores são
os principais destinatários das suas obras de criação
literária.

Rosa Osuna
(Segóvia, 1961)
Licenciada em Belas-Artes (Madrid), na especialidade
de Design. Dedica-se profissionalmente ao design e à
ilustração publicitária, que combina com projetos de
cenografia para teatro e animação com plasticina.
Desde 1996 que também trabalha como ilustradora.
“Avós” (KALANDRAKA), galardoado com o Prémio
Llibreter e selecionado pelo Banco do Livro da
Venezuela, foi o seu primeiro álbum ilustrado, ao qual
se seguiram “Não é fácil, pequeno esquilo!” e “Um
presente diferente”.
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