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O Sol e as rãs

Em O Sol e as rãs, o leitor tem contato com as fábulas, um consagrado 
e tradicional gênero literário que por séculos promove as virtudes 
morais e problematiza o comportamento e o cotidiano dos homens. 
Temas como a astúcia, a esperteza, a generosidade e a honestidade 
são metaforizados em curtas e profundas histórias. Nessa edição 
moderna de textos clássicos, é possível vislumbrar a atualidade 
de dilemas humanos que já inquietavam os antigos gregos.

Este livro reúne vinte pequenas fábulas criadas pelo mais famoso 
escritor de histórias de animais: Esopo. Simples e engraçadas, 
sábias e filosóficas, as fábulas selecionadas – das mais conhecidas, 
como “O rato do campo e o rato da cidade”, àquelas que são um pouco 
menos divulgadas, como a que dá nome ao livro – ganharam força 
e frescor com as ilustrações do artista italiano Simone Rea. Um livro 
que provoca reflexões, diverte e encanta leitores de todas as idades. 
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Esopo viveu na Grécia por volta de 
620-560 a.C. e sua obra é até hoje 
reconhecida e recontada em todo o 
mundo. Considerado o pai das fábulas, 
de sua vida pouco se sabe, sendo que 
alguns estudiosos chegam até mesmo a 
questionar se todas as fábulas atribuídas 
a ele foram escritas por um único autor.

Simone Rea nasceu em 1975, na 
Itália, onde estudou Belas-Artes. 
Participa de exposições e concursos 
na Itália e no exterior, tendo recebido 
vários prêmios. Nos anos de 2008 
e 2011, expôs seu trabalho na Feira 
do Livro Infantil, em Bolonha, o 
que representou um expressivo 
reconhecimento de seu talento.

Do que trata o livro comportamento, 
cotidiano, relações sociais.

Gênero clássico ilustrado.
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