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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: “Trouxes-
te 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 res-
posta 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, 

inscreve-se, necessariamente, em um gênero socialmente 
construído e tem, portanto, uma relação com a exteriorida-
de que determina as leituras possíveis. O espaço da inter-
pretação 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: “Po-

des comer 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 

sugestões para novas leituras. 

Trilhar novas veredas é o desafio; transformar a escola 

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
Uma história para lá de misteriosa aguarda o leitor nas 

páginas de O grande desafio, de Pedro Bandeira. Trazendo 
uma aventura audaciosa vivida por Toni, aluno bastante 
especial do tradicional colégio Cidinha Moura, a obra des-
dobra-se em tons de suspense e romance, envolvendo o 
leitor capítulo a capítulo, explorando, além disso, assuntos 
muito relevantes à formação do jovem.

Toni percebe que algo muito errado pode estar aconte-
cendo dentro do colégio quando um de seus funcionários 
mais antigos é algemado e levado pela polícia. Trata-se de  
seu Eugênio, servidor estimado por todos, e que, além 
disso, é o pai de Carla, a garota por quem Toni é perdida-
mente apaixonado. Imediatamente, o garoto desconfia de 
que alguma armação pode estar ocorrendo para incrimi-
nar seu Eugênio e começa, a seu modo, uma investigação 
para tentar tirá-lo o mais rápido possível da cadeia. Um 
detalhe importantíssimo e que torna o personagem ainda 
mais cativante é o fato de o corajoso Toni ser portador de 
deficiência visual, apesar de em nenhum momento o autor 
dizer isso, fazendo com que o leitor descubra durante o 
decorrer da ação. 

Toni e Carla vão à polícia e, confiantes da inocência 
de seu Eugênio, iniciam uma jornada para desvendar os 
reais autores do crime. Mas eles não contavam com a 
complexidade do caso, cuja trama desvela mentiras, jogos 
de interesse e até mesmo um possível sequestro. Será que 

os dois jovens estarão preparados para lidar com esse pe-
rigoso vespeiro de “gente grande”? Quais serão os verda-
deiros motivos de tamanha armação?

Comentários sobre a obra
Com sua sensibilidade aguçada, Toni parece não pre-

cisar de olhos para ver e sentir que há muito mais a revelar 
que as versões contadas pela direção do colégio e pela po-
lícia, que atribuem a seu Eugênio um imenso desfalque nas 
contas do Cidinha.

Com personagens bem delineados e surpreendentes, 
com destaque para o carisma do jovem protagonista, a no-
vela – história intermediária entre o conto (uma narrativa 
curta) e o romance (uma narrativa longa) –  cativa pelo rit-
mo e pelas questões éticas que suscita, sem abandonar a 
leveza e o humor. Há muito que descobrir e aprender com 
esse grande desafio.

Quadro-síntese

Gênero: Novela.
Componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Edu-
cação Física, Filosofia, Sociologia. 
Temas contemporâneos: Direitos da criança e do adoles-
cente; respeito e valorização do idoso; educação em direi-
tos humanos; saúde; vida familiar e social; trabalho; ciência 
e tecnologia; diversidade cultural.
Público-alvo: 6o- e 7o- anos do Ensino Fundamental.

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 te-

levisão. A partir de 1983 tornou-se exclusivamente escritor. Sua obra, 

direcionada a crianças, jovens e jovens adultos, reúne contos, poemas 

e narrativas de diversos gêneros. Entre elas, estão: Malasaventuras — 

safadezas do Malasartes, O fantástico mistério de Feiurinha, O mistério 

da fábrica de livros, Pântano de sangue, 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 Recomen-

dável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Um pouco sobre Pedro Bandeira,  
o autor de O grande desafio
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