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Um dia, o Urso Pequeno foi visitar a Avó Ursa e o Avô Urso,
que moravam numa casinha na floresta.

■ Temática: relação do protagonista com os avós.

Gostava muito de lá ir.

■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.

Gostava de olhar para todas aquelas coisas bonitas:

■ Aspetos a destacar: do autor e ilustrador da

os quadros, as flores da Avó, o boneco duende do Avô,
que dava saltos dentro de um frasco…

“A visita de Urso Pequeno” retrata o dia em que o pequeno

trilogia “Onde vivem os monstros”, “Na
cozinha da noite” e “O que está lá fora”, entre
outros; mais títulos da série: “Urso Pequeno”,
“Um beijo para Urso Pequeno”, “Pai Urso está
de volta”, “Os amigos de Urso Pequeno”;
família; relação avós-netos.

protagonista desta série vai visitar a Avó e o Avô Urso e ouvir
as suas histórias. O tom coloquial e a espontaneidade dos diálogos,

Else Holmelund Minarik

a inocência e as boas maneiras de Urso Pequeno,

(Dinamarca, 1920 - Estados Unidos, 2012)

juntamente com a cumplicidade dos avós, são aspetos essenciais

Emigrou para os Estados Unidos com a sua família
quando tinha quatro anos. Estudou Psicologia e Arte na
Universidade de Nova Iorque. Trabalhou como
jornalista e professora. Autora da série “Urso Pequeno”
e de outros livros de Literatura Infantil e Juvenil.

neste texto, que transmite ternura e empatia.
As histórias que a Avó e o Avô Urso contam a Urso Pequeno
funcionam como narrativas independentes, que se adicionam

Maurice Sendak

ao capítulo introdutório e ao simpático desenlace da visita.

(Brooklyn, Nova Iorque, 1928 - Connecticut, 2012)

A habilidade narrativa de Else Holmelund Minarik permite fazer
uma leitura global do livro, onde se abordam temas
como a liberdade ou a superação dos medos e se destaca
a relação entre avós e netos, o diálogo mútuo e a transmissão
de conhecimentos e afetos.
As ilustrações de Maurice Sendak – inspiradas nas antigas
gravuras – estão ambientadas num contexto mais arcaico,
com indumentárias e cenários que refletem o seu classicismo.
Trata-se de imagens realistas, de cores suaves e com personagens
humanizadas, que transmitem doçura e harmonia.
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Desde 1951 concebeu mais de 90 livros infantis, uma
prestigiosa trajetória que lhe valeu em 1970 o Prémio
Andersen e o Prémio Laura Ingalls Wilder em 1983. Em
1996, o Governo dos Estados Unidos atribuiu-lhe a
Medalha Nacional das Artes e em 2003 concederamlhe o Prémio Internacional Astrid Lindgren de Literatura
Infantil, conjuntamente com a autora austríaca
Christine Nöstlinger. Estudou Pintura e Desenho no Art
Students League de Nova Iorque. Conseguiu o seu
primeiro emprego como ilustrador na All America
Comics e em 1951 começou a trabalhar como
ilustrador para a editora Harper and Brothers.
Desencadeou uma autêntica revolução no panorama
literário infantil pelas ideias, forma e pelo conteúdo dos
seus livros.

