
O livro 
Era uma vez um urso marrom que vivia feliz numa densa flores-
ta. Assim começa esta história, que seria como tantas outras não 
fosse um pequeno detalhe: o urso resolve interromper a narrativa, 
protestando: “Você tem ideia de quantas histórias já foram escritas 
sobre nós”? Cansado de tanto trabalho, ele se recusa a fazer par-
te de mais esse livro. Mas quem poderá substituir o fofo, o feroz, 
o peludo, o querido urso? Um elefante? Uma aranha? Um peixe-
-pescador? Será que essa ideia vai dar certo? Irreverente e bem-
-humorado, Mais um livro sobre ursos é uma divertida conversa 
entre narrador e personagem, com diversas referências aos contos 
clássicos. Quem ilustra a obra de Laura Bunting é seu marido, Phi-
lip Bunting, autor e ilustrador do sucesso Como eu cheguei aqui?

Em sala de aula
Esta obra pode ser um bom gancho para conversas e vivências so-
bre livros: como se faz uma história? Como ela começa? Já pensou 
se outros personagens resolvessem também se recusar a participar 
dos livros? O que aconteceria? Pode ser interessante chamar a 
atenção do pequeno leitor para os diferentes tipos de linguagem 
empregados nesta obra. Há um tipo de texto quando o narrador 
conta a história e outro entre ele e o urso. Por que será que a letra é 
diferente? Um outro ponto que pode ser explorado com a turma: os 
animais que surgem na história. As crianças conhecem todos eles? 
Sabiam que o dodô, por exemplo, está extinto? E sabem como o 
peixe-pescador acende? Elas conhecem o peixe-bolha? Valeria a 
pena mostrar imagens reais desse peixe feio e muito esquisito! O 
livro tem muito humor. Em que trecho as crianças mais se diverti-
ram? Que tal conversar com elas sobre por que é tão engraçado?

Sobre a autora e o ilustrador
Laura Bunting é encantada pela literatura infantil e já tem 
três obras publicadas, todas ilustradas por seu talentoso mari-
do, Philip, com quem tem três filhos. Eles moram na ensolarada 
Queensland (Austrália). 

Philip Bunting é autor e ilustrador, e publicou seu primeiro livro 
em 2017. Ele tem obras traduzidas para diversos idiomas e publi-
cadas em mais de 25 países. Seu livro Como eu cheguei aqui?, 
publicado pela Editora Brinque-Book, foi eleito em 2019 um dos 
melhores livros infantis pelo Children’s Book Council da Austrália. 

Mais um livro 
sobre ursos
Era uma vez um urso que não queria mais fazer 
parte desta história...
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• Humor
• Livro que cita diversos animais
• Obra com diferentes narrativas
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Sobre a tradutora
Gilda de Aquino formou-se em Letras Anglo-
-Germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em Lin-
guística na Universidade de Washington, nos 
Estados Unidos. Já traduziu mais de 200 títulos 
da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam o 
Prêmio de Melhor Tradução da Fundação Nacio-
nal do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).


