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O livro
Eu sou Omar e sou uma noz! Omar “cai” no quintal de uma 
 advogada, vindo de um lugar longínquo, num barco-noz que 
naufragou. Sua tarefa: sobreviver e convencer um juiz de que, 
por ser uma noz, precisa ficar com Marinetti, uma advogada so-
litária e briguenta que deseja cuidar dele. Quando a realidade 
é absurda, um menino ser uma noz faz todo sentido. O discurso 
do narrador, os depoimentos de Omar e da vizinhança onde ele 
“caiu” nos conduzem, com suas múltiplas vozes, nesse conto de 
renascimento e imaginação. Sobrevivendo, Omar trouxe vida a 
uma comunidade e revelou, não apenas suas origens, mas tam-
bém a de todos nós: quem nunca teve asas de borboleta, voou 
feito passarinho ou se sentiu um pêssego ou, quem sabe, nasceu 
castanha sem saber?

Em sala de aula
A obra aborda temas atuais como solidariedade, convivência so-
cial, afeto, identidade, imigração e refugiados. Marinetti acolhe 
um menino refugiado e procura um modo jurídico de protegê-lo 
em seu país. Converse com os alunos sobre as crianças em pa-
íses em conflito: como elas se sentem vivendo numa área peri-
gosa? Traga matérias de jornais e da internet sobre refugiados, 
para que as crianças imaginem o que pode ter acontecido a 
outros como Omar. O que elas fariam se Omar “caísse” em sua 
casa? Quando Omar diz ser uma noz, o que elas acham disso? 
Quem ou o que define quem somos? Cabe conversar sobre o uso 
da 1a e 3a pessoas no discurso narrativo. Que recursos são usa-
dos para destacar as diferentes formas de narrar? Curiosidade: 
as ilustrações da obra remetem às que são feitas nos tribunais na 
vida real. Os alunos sabiam disso?

Sobre a autora e o ilustrador
Beatriz Osés nasceu em Madri, em 1972. Formou-se em jor-
nalismo pela Universidade Complutense de Madri, e atualmen-
te trabalha como professora de línguas e literatura na capital 
espanhola. Faz palestras em seminários e dá cursos de escrita 
criativa e incentivo à leitura. Para conhecer melhor seu tra-
balho, visite o blog, em espanhol: http://beatrizosesgarcia. 
blogspot.com.es/

Jordi Sempere nasceu em Barcelona, em 1963. Formado em 
Belas-Artes, dedica grande parte do seu tempo a criar ilustrações 
para os mais variados livros. 


