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Desceu até ao fim e, lá em baixo, viu uma menina.
– Acho que estou perdida – disse ela. –
Conseguias ver o rio, do cimo da árvore?
– Oh, sim – disse o Urso Pequeno. –
Conseguia ver o rio. Vives ali?

■ Temática: a amizade.

No final dos anos 1950, Else Holmelund Minarik e Maurice

■ Idade recomendada: a partir dos 4 anos.

Sendak começaram a publicar os títulos de uma série que,

■ Aspetos a destacar: do autor e ilustrador da

quase 60 anos depois, ainda preserva o encanto e a ternura
dos contos de outrora, reforçados com o estilo das antigas
gravuras, coloridas a tons suaves.
“Os amigos de Urso Pequeno” descreve as sensações

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”, “A visita de Urso Pequeno”;
classicismo estético.

que esta simpática personagem humanizada experiencia
ao conhecer Emília, com quem passeia, partilha conversas,
brinca e apresenta aos seus amigos da floresta até ao momento
de grande tristeza quando, no final do verão, se têm de separar.
O valor da amizade, a descoberta dos gostos comuns,
a cumplicidade e a entreajuda face às dificuldades

Else Holmelund Minarik
(Dinamarca, 1920 - Estados Unidos, 2012)
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.

são algumas das vivências plasmadas nesta obra,
de estilo simples mas simultaneamente lúdico.

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

No final, os novos amigos prometem reencontrar-se
no verão seguinte, ao mesmo tempo que os autores do livro
nos tornam cúmplices do grande momento em que Urso Pequeno
começa a escrever as suas primeiras palavras,
estreando um presente muito especial.

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
concederam-lhe 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.
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