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Depois da leitura

Abra um espaço para comentários livres. Deixe que as crianças 
exponham suas opiniões, principalmente sobre o comportamento 
dos ursos. Provavelmente elas conhecem explosões de ciúmes e raiva; será que estão 
acostumadas a reações tão compreensivas e tolerantes como as dos dois outros ursos?
Comente com eles a questão da solidariedade. Alguém já passou por uma situação assim, 
ou seja, teve ajuda dos amigos numa emergência, ou ajudou alguém? Já ouviram falar 
de mutirão? Nos telejornais às vezes aparecem pessoas num mutirão, principalmente 
depois de uma tragédia, como uma enchente, um incêndio, por exemplo. Aliás, ficou 
um detalhe a se pensar, quando os ursos fazem um barco novo, de três lugares. E os 
outros animais que ajudaram no mutirão? Bem que eles também poderiam ter seu 
lugarzinho garantido...

Leia para eles a página 2. As personagens da história foram inspiradas 
em criaturas reais. Ou seja, em ursos verdadeiros. Veja se eles percebem 
que com essa história o autor pode despertar no leitor o respeito e a 
admiração pelos ursos, assim como a vontade de preservar seu habitat 
ameaçado. Estenda o assunto, fazendo em conjunto uma pesquisa sobre 

os ursos do Canadá e outros ursos também. A oportunidade é boa para ampliar a 
conversa sobre problemas ecológicos em geral, mas particularmente sobre animais 
ameaçados de extinção. Se achar oportuno, comente o tipo de texto que foram usados 
na pesquisa, expositivos, bem diferentes do texto narrativo ficcional.
Para finalizar, proponha um mutirão: alguma coisa na sala de aula ou na escola haverá 
para ser consertado ou arrumado. Organize, por exemplo: um mutirão para limpar a 
classe, para organizar os livros na estante, para fazer uma horta, para enfeitar o pátio 
em alguma data festiva.

Alba Regina Spinardi Bueno elabora matéria para professores visando 
à formação do leitor, ministra curso e dá consultoria a editoras.
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Antes da leitura

Organize as crianças em círculo para que todas possam se ver e participar, oralmente, 
compartilhando idéias e argumentos que justifiquem sua interpretação. 
Antes de apresentar o livro, ouça o que elas sabem sobre ursos. Mostre a capa do livro. 
Como parecem ser esses ursos? Selvagens, perigosos? Ou amistosos, simpáticos? O 
que será que vão fazer? Comente o nome do autor e da editora, 
mas deixe para aprofundar esse assunto depois.

Abrindo o livro

As observações e propostas a seguir podem ser 
feitas durante a primeira leitura do livro, ou depois, 
numa retomada da leitura.
p.3 – Parece que o leitor está olhando através de um 
binóculo e, na limitação da lente, vê ao longe os três 
ursos em um barco. O que faz cada um? Peça que observem as nuvens no céu. O 
que o Urso Marrom está olhando? pp.4 e 5 – O texto diz : TRÊS URSOS estão 
pescando...”, mas na verdade eles estavam pescando, porque agora eles pararam. Em 
virtude do quê? E o Urso Negro atraca o barco. Sabem o que significa essa palavra? 
Eles pescavam em um rio ou no mar? É possível saber? Justifique sua resposta. Qual 
deles mora mais perto de onde deixaram o barco? Esse exercício exige observação e 
análise para verificar a localização e calcular a distância. Observem que o Urso Branco 
andou mais que os outros dois, que estão próximos de suas casas. pp.6 e 7 – O vento 
arranca os galhos da árvore. Só isso? O que ele faz com o barco? Observem a expressão 
do Urso Negro nas duas situações: na janela de sua casa e diante da conseqüência 
do temporal. O que ele estaria sentindo? pp.8 e 9 – A imagem é dividida em dois 
momentos: o que o Urso Marrom estava fazendo? E depois, o que aconteceu? Por 
que o Urso Negro está carregando o Marrom? Verifiquem se perceberam que sua 
perna foi machucada. O que vocês pensam da atitude do Urso Negro?(ele é solidário 
e generoso). pp.10 e 11 – Em quatro cenas vemos como o Urso Negro trata o amigo. 
Fale sobre os cuidados que ele oferece e a sua disposição em paparicá-lo. Observem 
que o Marrom é um tanto descuidado... pp.12 e 13 – Imóvel, como se sente o Urso 
Marrom? Percebam o contraste: de um lado, imobilidade; de outro: ação, movimento. 

pp.14 e 15 – Comente  a resposta evasiva do Urso Negro. Por 
que ele não teria dito a verdade? pp.16 e 17 – Observem como os 
dois trabalham. O Urso Negro parece folgado? Por quê? O que o 
Urso Marrom está vendo e pensando? pp.18 e 19 – As perguntas 
do Marrom ficam sem respostas. Proponha que os alunos tentem 
adivinhar o que eles estão fazendo. Comente a ilustração: vemos a 
imagem através dos olhos do Urso Marrom e em seguida somos 
nós que o vemos através da janela. pp.20 e 21 – Agora entram os 
lobos. A curiosidade e dúvida aumentam. Então o que vem à cabeça 
dos alunos? E à cabeça do Marrom? Observem a palavra segredo, em negrito. Por 
que será? pp.22 e 23 – Peça que observem que alguma palavras ganharam destaque 
nesta página. Quais? Que tipo de entonação na leitura elas indicam? Observem que 
as palavras novo e dois estão ainda em negrito. Será que foi esse pensamento (só para 
dois ursos) o que despertou a irritação de Marrom? Por que será que ele pensou isso? 
Será que ele era ciumento? Infantil? Depois, não contendo a sua ira, o que ele faz? 
(Rasga o travesseiro, de onde saem plumas de ganso. Como no Brasil é pouco usado 
esse material, se o leitor não observar atentamente a imagem, pode não entender 
o gesto de raiva que o dominou.) pp.24 e 25 – Agora aos berros, que “ouvimos” 
pelas letras garrafais e em negrito, ele perde a cabeça e se torna violento. Proponha 
que dêem uma nota para seu comportamento. pp.26 e 27 – Observem o olhar do 
Urso Negro. O que ele poderia estar sentindo? (Que desapontamento!) Mas o que 
ele demonstra diante do fato? Atentem para a delicadeza de sua fala. O Urso Branco 
também se manifesta; como? Pergunte aos alunos: como seus pais se comportariam 
se vocês tivessem tido um “ataque de nervos”? pp.28 e 29 – Depois desse estrago, 
como o Urso Marrom se comporta? Como ele parece se sentir? E os outros amigos 
o que fazem? Chegou o momento de ser revelado o segredo. Reparem na expressão 
facial do Urso Marrom e a delicadeza do Urso Branco carregando o “doentinho” 
e abraçando o companheiro de construção. pp.30 e 31 – Agora é a vez de o Urso 
Marrom abraçar o amigo que o acolheu. Que palavra exprime o resultado de tanto 
trabalho?(uma casa novinha) O que vocês pensam de o Urso Marrom ter agradecido 
baixinho se antes ele mostrou que gostava de gritar? Será que ele está envergonhado? 
Como ele demonstra a sua felicidade? pp.32 – Comente que a narrativa se fecha 
num círculo que os aproxima, e a idéia de Urso Marrom, ditada pelo ciúme, pode 
agora ser aproveitada, com melhorias, claro (o banco de três lugares)!

Três Ursos


