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Depois de brigar com seu melhor amigo, Alice 

viaja ao maluquíssimo País da Mentira, desco-

brindo que as mentiras não são todas iguais. 

Há algumas até engraçadinhas, como a Men-

tira Caridosa, mas outras horrorosas, como a 

Calúnia e a Mentira Cabeluda. Fugindo desta, 

Alice acaba chegando ao País da Verdade e 

ali descobre que falar a verdade nem sempre 

é bom: há algumas, como a Verdade Absolu-

ta, que podem ser tão feias quanto a Mentira 

Cabeluda! Depois de muito humor, confusões, 

perigos e descobertas, a menina volta pra casa 

tendo aprendido a importância do perdão...
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Árvores e tempo de leitura
Maria José Nóbrega

“O que é, o que é, 
Uma árvore bem frondosa 
Doze galhos, simplesmente 
Cada galho, trinta frutas
 Com vinte e quatro sementes?”¹

Enigmas e adivinhas convidam à decifração: “Trouxeste 
a chave?”. 

Encaremos o desafio: trata-se de uma árvore bem fron-
dosa, que tem doze galhos, que têm trinta frutas, que têm 
vinte e quatro sementes: cada verso introduz uma nova in-
formação que se encaixa na anterior. Quantos galhos tem a 
árvore frondosa? 

Quantas frutas tem cada galho? Quantas sementes tem 
cada fruta? A resposta a cada uma dessas questões não 
revela o enigma. Se for familiarizado com charadas, o leitor 
sabe que nem sempre uma árvore é uma árvore, um galho 
é um galho, uma fruta é uma fruta, uma semente é uma 
semente… Traiçoeira, a árvore frondosa agita seus galhos, 
entorpece-nos com o aroma das frutas, intriga-nos com as 
possibilidades ocultas nas sementes. 

O que é, o que é? 
Apegar-se apenas às palavras, às vezes, é deixar esca-

par o sentido que se insinua nas ramagens, mas que não 
está ali. 

Que árvore é essa? Símbolo da vida, ao mesmo tempo 
que se alonga num percurso vertical rumo ao céu, mergulha 
suas raízes na terra. Cíclica, despe-se das folhas, abre-se 
em flores, que escondem frutos, que protegem sementes, 
que ocultam coisas futuras. 

“Decifra-me ou te devoro.” 
Qual é a resposta? Vamos a ela: os anos, que se des-

dobram em meses, que se aceleram em dias, que escorrem 
em horas.

Alegórica árvore do tempo… 
A adivinha que lemos, como todo e qualquer texto, ins-

creve-se, necessariamente, em um gênero socialmente cons-
truído e tem, portanto, uma relação com a exterioridade que 
determina as leituras possíveis. O espaço da interpretação é 
regulado tanto pela organização do próprio texto quanto pela 
memória interdiscursiva, que é social, histórica e cultural. 
Em lugar de pensar que a cada texto corresponde uma única 
leitura, é preferível pensar que há tensão entre uma leitura 
unívoca e outra dialógica. 

Um texto sempre se relaciona com outros produzidos 
antes ou depois dele: não há como ler fora de uma perspec-
tiva interdiscursiva. 

Retornemos à sombra da frondosa árvore — a árvore do 
tempo — e contemplemos outras árvores: 

Deus fez crescer do solo toda espécie de 
árvores formosas de ver e boas de comer, e a 
árvore da vida no meio do jardim, e a árvore 
do conhecimento do bem e do mal. […] E Deus 
deu ao homem este mandamento: “Podes co-
mer de todas as árvores do jardim. Mas da 
árvore do conhecimento do bem e do mal não 
comerás, porque no dia em que dela comeres 
terás de morrer”.² 

Ah, essas árvores e esses frutos, o desejo de conhecer, 
tão caro ao ser humano…

Há o tempo das escrituras e o tempo da memória, e a 
leitura está no meio, no intervalo, no diálogo. Prática enrai-
zada na experiência humana com a linguagem, a leitura é 
uma arte a ser compartilhada. 

A compreensão de um texto resulta do resgate de mui-
tos outros discursos por meio da memória. É preciso que os 
acontecimentos ou os saberes saiam do limbo e interajam 
com as palavras. Mas a memória não funciona como o dis-
co rígido de um computador em que se salvam arquivos; é 
um espaço movediço, cheio de conflitos e deslocamentos. 

Empregar estratégias de leitura e descobrir quais são 
as mais adequadas para determinada situação constitui um 
processo que, inicialmente, se produz como atividade exter-
na. Depois, no plano das relações interpessoais e, progres-
sivamente, como resultado de uma série de experiências, 
transforma-se em um processo interno. 

Somente com uma rica convivência com objetos cultu-
rais — em ações socioculturalmente determinadas e aber-
tas à multiplicidade dos modos de ler, presentes nas diver-
sas situações comunicativas — é que a leitura se converte 
em uma experiência significativa para os alunos. Porque ser 
leitor é inscrever-se em uma comunidade de leitores que 
discute os textos lidos, troca impressões e apresenta su-
gestões para novas leituras. 

Trilhar novas veredas é o desafio; transformar a es-
cola numa comunidade de leitores é o horizonte que 
 vislumbramos. 

Depende de nós.

¹ Meu livro de folclore, Ricardo Azevedo, Editora Ática.   
² A Bíblia de Jerusalém, Gênesis, capítulo 2, versículos 9 e 10, 16 e 17.
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A OBRA

Em Alice no País da Mentira, o leitor vai conhecer a 
história de uma garotinha animada, muito perguntadeira e 
cheia de ideias, mas que, quando a trama começa, infeliz-
mente, está muito aborrecida e confusa, pois acabou de 
descobrir que seu vizinho e melhor amigo, Juninho, contou 
uma mentira horrorosa a seu respeito.

Muito triste e surpresa com a calúnia que ouviu da boca 
de seu amigo mais querido, Alice, que até aquele dia nem 
tinha ideia do que queria dizer a palavra “calúnia”, decide 
refugiar-se no Sótão da Casa da Vovó, um lugar empoeira-
do, mal iluminado, cheio de móveis e objetos sem uso, mas 
ideal para, sozinha e em paz, remoer a mentira de Juninho. 

Entretanto, como pode imaginar o leitor, remoer uma men-
tira – ou melhor, uma calúnia! – não é uma tarefa das mais fá-
ceis e, no caso de Alice, se tornará uma grande aventura rumo 
a um mundo desconhecido e cheio de surpresas e desafios.

Depois de descobrir um grande espelho, mole como 
gelatina, e um velho baú, cheio de objetos curiosos, como 
a pimenteira da Cozinheira da Duquesa, Alice será transpor-
tada, através de um espirro, do velho Sótão da Casa da Vovó 
para uma altíssima, larguíssima e úmida caverna, iluminada 
apenas por algumas poucas lanternas.

Nesse estranho lugar, um pouco amedrontador, Alice 
conhecerá um curioso sujeito, muito mentiroso, chamado 
Barão de Minch-ráuzen, mais conhecido como Barão Mimi, 
e, junto dele, descobrirá que, ali naquela terra, todos os se-
res são, na verdade, mentiras.

Além de levar Alice para conhecer a Lorota, o Mal-En-
tendido, a Gafe, o Fora, a Fofoca, o Fuxico, a Ficção e toda 
sorte de mentiras mais ou menos inofensivas, Barão Mimi 
levará Alice até o Zoológico das Piores Mentiras, lugar onde, 
enjauladas, vivem as mentiras mais perigosas e temidas, 
como a Demagogia, a Difamação, a Traição, a Fraude e a 
mais monstruosa de todas, a Mentira Cabeluda, de quem 
Alice precisará fugir correndo.

Do Zoológico das Piores Mentiras, de onde, desespera-
da, mas corajosamente, a menina partirá dando um grande 
salto em direção ao Espelho do Sótão da Casa da Vovó, Ali-
ce será transportada para o Outro Lado do País da Mentira, 
o estranho mundo povoado de verdades de todos os tipos, 
chamado País da Verdade.

Guiada pelo velho sábio Diógenes de Sínope, mais conhe-
cido como Sábio Didi, Alice conhecerá não apenas as boas e 
as nobres verdades, tais como a Sinceridade, a Autenticidade, 
a Exatidão e a Fidelidade, mas também as verdades mais ter-
ríveis, como a Delação, a Verdade-nua-e-crua, a Verdade-doa-
-a-quem-doer e a mais monstruosa de todas, a Verdade Abso-
luta, de quem Alice também precisará fugir correndo.

Depois de deixar o País da Verdade, Alice encontrará 
o Castelo da Duquesa e se surpreenderá ao descobrir que 
não só tudo dentro do castelo é uma enorme cozinha, com 
vários fogões a lenha, todos acesos e cheios de panelas 
fumegantes, como os pratos que estão sendo preparados 
dentro das panelas pela Cozinheira da Duquesa são nada 
mais, nada menos, que: a melhor comida do mundo, a lín-
gua, e a pior comida do mundo, a língua! 

Nascido em Santos (SP) em 1942, Pedro Bandeira mudou-se para a cidade 
de São Paulo em 1961. Trabalhou em teatro profissional como ator, diretor e 
cenógrafo. Foi redator, editor e ator de comerciais de televisão. A partir de 1983, 
tornou-se exclusivamente escritor. Sua obra, direcionada a crianças, jovens e jo-
vens adultos, reúne contos, poemas e narrativas de diversos gêneros. Entre elas, 
estão: Malasaventuras — safadezas do Malasartes, O fantástico mistério de Feiu-
rinha, O mistério da fábrica de livros, Pântano de sangue, A droga do amor, Agora 
estou sozinha..., A droga da obediência, Droga de americana! e A marca de uma 
lágrima. Recebeu vários prêmios, como Jabuti, APCA, Adolfo Aizen e Altamente 
Recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.  
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Um pouco sobre Pedro Bandeira, o autor de  
Alice no País da Mentira
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A Cozinheira da Duquesa deixará com Alice, além de al-
gumas poucas palavras, tão sábias quanto malucas, um de-
licioso biscoito do Perdão, feito de chocolate com recheio 
de baunilha. A menina guardará o biscoito para comer junto 
de Juninho, o amigo que, depois dessa enorme aventura, ela 
está ansiosa para rever.

Enfim, Alice voltará ao Sótão da Casa da Vovó e dele 
partirá à procura de Juninho. Agora que compreendeu que 
as mentiras e as verdades são de muitos tipos e muito rela-
tivas, a menina mal pode esperar até rever o grande amigo. 

Juntos, Alice e Juninho comerão, cada um, um pedaço 
do biscoito do Perdão que Alice trouxe da Cozinha da Du-
quesa e, finalmente reconciliados, voltarão a brincar.

COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA

Em Alice no País da Mentira, novela literária que é con-
siderada uma história intermediária entre o conto (uma 
narrativa curta) e o romance (uma narrativa longa), a prota-
gonista não compreende a mentira de Juninho com a ampli-
tude e a complexidade necessárias para chegar a perdoar o 

amigo a partir de uma perspectiva estritamente moral. Pelo 
viés da moralidade, estritamente, ela seria levada a avaliar 
que: mentir é ruim, dizer a verdade é bom. Entretanto, isso 
não é o suficiente – Alice descobre. Isto é, a narrativa evolui 
evocando as diversas modalidades que os discursos ditos 
mentirosos ou verdadeiros podem assumir, citando, inclusi-
ve, o regime ficcional da linguagem, de modo que as men-
tiras e as verdades já não são avaliadas segundo o critério 
do bom ou mau; são compreendidas, antes de tudo, como 
parte estrutural do processo comunicativo.

QUADRO-SÍNTESE

Gênero: Novela.
Componentes curriculares: Língua Portuguesa, História, 
Filosofia. 
Temas contemporâneos: Direitos da criança e do adoles-
cente; respeito e valorização do idoso; educação em direitos 
humanos; vida familiar e social.
Público-alvo: 6º e 7º anos do Ensino Fundamental.




