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A árvore que dava dinheiro

Numa história de muito humor e ação, 

temos valores, informação econômica, 

educação financeira e lições de vida.

Dinheiro traz felicidade? 

É possível felicidade sem dinheiro? 

Leia A árvore que dava dinheiro!
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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 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 exteriori-
dade que determina as leituras possíveis. O espaço da in-
terpretação 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 ten-
são 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.

Contextualização da obra
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A obra
Os habitantes de Felicidade, município pequeno do interior 
do Brasil, vivem com invejável tranquilidade até o momen-
to em que um velho avarento, antes de morrer, deixa uma 
herança inesperada: uma árvore que dá dinheiro. A euforia 
consumista que se espalha pela cidade quando essa árvore 
de flores extraordinárias é descoberta logo se transforma 
em depressão: as notas, tão perfeitas, tão novinhas, se es-
farelam completamente quando alguém as leva para além 
da ponte que delimita a fronteira do município. Mas não 
leva muito tempo até a televisão e os jornais descobrirem 
essa árvore prodigiosa, fazendo com que a cidade voltasse 
a se encher de dinheiro, mas dinheiro de verdade, dinheiro 
que não se esfarela: as notas graúdas trazidas pela pro-
fusão de turistas ansiosos por rasgar e queimar dinheiro 
em Felicidade. Contudo, mais uma vez, aquilo que parecia 
uma bênção se revela uma maldição: a árvore para de dar 
dinheiro e os turistas abandonam a cidade, deixando-a en-
dividada e poluída, sofrendo os efeitos desastrosos dos in-
vestimentos econômicos exagerados, das enchentes e da 
erosão. Apenas algum tempo depois, algo volta a nascer da 
malfadada árvore: não notas de dinheiro, mas frutos, deli-
ciosos e suculentos, que ensinam àquela população can-
sada de tantos reveses a possibilidade de saborear coisas 
simples.

Comentários sobre a obra
Nessa novela – que é considerada uma história intermediária 
entre o conto (uma narrativa curta) e o romance (uma narrati-

va longa) –, Domingos Pellegrini parte de um fato fantástico, 
uma árvore que produz dinheiro, para traçar uma análise bas-
tante realista dos tempos em que vivemos hoje, no qual a es-
peculação financeira gera crises que afetam inexoravelmente 
a todos: se poucos de nós são capazes de compreender os 
princípios abstratos que regem nossa economia, a maioria de 
nós sofre diretamente as consequências dos reveses econô-
micos em nossa vida cotidiana.

A árvore que dava dinheiro é uma narrativa alegórica 
que não tem um personagem principal com o qual nos 
identificamos: o protagonista é a própria cidade, obser-
vada dos mais diversos ângulos. O consumismo exacer-
bado e a crise financeira se revelam no comportamento 
dos mais diversos habitantes da cidade: desde o bêbado 
com pés de elefante até os meninos que engraxam sapato 
de turista; das donas de casa que sonham em viajar pelo 
mundo até as moças que escondem produtos caros de be-
leza no fundo da gaveta.

Quadro-síntese
Gênero: Novela.
Componentes curriculares: Língua Portuguesa, História, 
Geografia.
Temas contemporâneos: Direitos da criança e do 
adolescente; educação ambiental; educação em direitos 
humanos; saúde; educação para o consumo; educação 
financeira e fiscal; trabalho. 
Público-alvo: 8o e 9o anos do Ensino Fundamental.

Domingos Pellegrini nasceu em Londrina, no Paraná, em 1949, e viveu a in-
fância durante o auge da cafeicultura, quando a cidade era chamada “a capital 
do café”. Formado em Letras, foi repórter e publicitário, “aprendendo a observar 
e desenvolvendo a linguagem”. Seu primeiro livro de contos, O homem verme-
lho, ganhou o prêmio Jabuti. Participou de muitas antologias e coletâneas de 
contistas brasileiros, e tem também publicados livros para jovens e crianças. 
Acumula em sua experiência passagens pelo teatro, política e imprensa infan-
til, que teve início quando ainda estava no ginásio e se estendeu até sua fase 
de universitário. Foi presidente do Comitê pela Anistia de Direitos Humanos no 
período de 1978-79. Como jornalista, foi repórter, redator e editor da Folha de 
Londrina e do jornal Panorama, na cidade de Londrina, entre 1968 e 1975.

Um pouco sobre Domingos Pellegrini, o autor  
de A árvore que dava dinheiro

©
 C

AR
M

EN
 K

LE
Y



4

Propostas de atividades

Este material fornece orientações para aulas que pre-
parem os estudantes antes da leitura da obra, durante o 
processo de leitura, assim como para a retomada e a pro-
blematização do conteúdo.

PRÉ-LEITURA

Ao ler, mobilizamos nossas experiências para compreender o 
texto e apreciar os recursos estilísticos utilizados pelo autor. 
Folheando o livro, numa rápida leitura preliminar, podemos 
antecipar muito a respeito do desenvolvimento da história. 
As atividades propostas favorecem a ativação dos conheci-
mentos prévios necessários à compreensão do texto: 
• Explicitação dos conhecimentos prévios necessários para  

que os alunos compreendam o texto. 
• Antecipação de conteúdos do texto a partir da observa-

ção de indicadores como título (orientar a leitura de títu-
los e subtítulos), ilustração (folhear o livro para identificar 
a localização, os personagens, o conflito). 

• Explicitação dos conteúdos que esperam encontrar na 
obra levando em conta os aspectos observados (estimu-
lar os alunos a compartilhar o que forem observando).

1. O título da obra já apresenta a premissa básica do li-
vro, que inverte o famoso ditado “dinheiro não nasce em 
árvore”. E se existisse uma árvore que desse dinheiro? 
Estimule os alunos a escrever um texto imaginando o 
que aconteceria se a tal árvore existisse. O que fariam 
com o dinheiro colhido do pé?

2. Analise com os alunos a capa do livro. Convide-os a ob-
servar a ilustração que consta nela. Como se articula 
com o título? O que a imagem da árvore sugere sobre a 
narrativa que eles irão ler?

3. Chame a atenção da turma para as epígrafes do livro, 
compostas de dois poemas com duas estrofes e um 
longo título cada. Questione os alunos sobre o que é 
ressaltado nos dois poemas. Pergunte se os textos agu-
çam a curiosidade deles e se as diferenças entre os po-
emas sugerem alguma pista sobre o enredo da história.

4. Explique aos alunos que o texto que aparece na parte de 
trás do livro é chamado de “texto de quarta capa”. Com 
base nas informações contidas nesse texto, estimule-os 
a criar hipóteses a respeito do desenrolar da narrativa.

5. Comente que o gênero a que o livro pertence (novela) 
não tem relação com as conhecidas novelas de televi-
são. Explique que, em geral, a novela literária (como é o 

caso de A árvore que dava dinheiro) é considerada uma 
história intermediária entre o conto (uma narrativa cur-
ta) e o romance (uma narrativa longa).

6. Leia as seções Autor e obra e Para saber mais, localizadas 
no final do livro, para que os alunos se familiarizem com 
a obra e com o autor, Domingos Pellegrini, e para mais 
informações que podem auxiliar o trabalho com a obra.

DURANTE A LEITURA

São apresentados alguns objetivos orientadores para a lei-
tura, focalizando aspectos que auxiliem a construção dos 
significados do texto pelo leitor: 
• Leitura global do texto.
• Caracterização da estrutura do texto.
• Identificação das articulações temporais e lógicas res-

ponsáveis pela coesão textual.

1. Recomende aos estudantes que atentem, no decorrer da 
leitura, para o título dos capítulos e a pequena  ilustração 
que aparece com eles. O que essas ilustrações têm em 
comum? Que relação os títulos e as ilustrações estabe-
lecem com o episódio narrado no capítulo.

2. Durante a leitura, estimule os alunos a verificar se al-
gumas das possibilidades levantadas por eles em seus 
textos sobre uma árvore que dá dinheiro são exploradas 
pelo autor do livro.

3. Proponha à turma que atente para:
a. As diferentes etapas que Felicidade atravessa no de-

senrolar da trama; 
b. As semelhanças e as diferenças entre as narrativas do 

livro e as fábulas tradicionais;
c. Os elementos reconhecíveis da realidade cotidiana 

dos alunos que se misturam aos elementos fantásti-
cos da narrativa.

4. Antecipe que apenas um personagem da história parece 
não se deixar contaminar pela ansiedade que a árvore 
que dá dinheiro provoca: quem será ele?

5. Instrua os estudantes a observar as atitudes consumis-
tas dos personagens ao longo da história. Leve-os a fazer 
críticas das atitudes que considerarem condenáveis do 
ponto de vista do consumo consciente e a justificá-las. 

PÓS-LEITURA

Propõe-se uma série de atividades para permitir uma melhor 
compreensão da obra, aprofundar o estudo e a reflexão a 

Orientações para a aula 
(Atividades pré-leitura, durante a leitura e pós-leitura)
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respeito de conteúdos das diversas áreas do conhecimento, 
bem como debater temas que permitam a inserção do aluno 
nas questões contemporâneas:
• Compreensão global do texto a partir da reprodução oral 

ou escrita do texto lido ou de respostas a questões formu-
ladas pelo professor em situação de leitura compartilhada.

• Apreciação dos recursos expressivos mobilizados na 
obra.

• Identificação dos pontos de vista sustentados pelo autor.
• Explicitação das opiniões pessoais diante de questões 

polêmicas.

1. Se levarmos a sério o texto da seção Para saber mais, 
que caracteriza a novela como uma “fábula moderna”, 
podemos imaginar que seja possível encontrar uma mo-
ral da história para essa narrativa. Lembre os alunos em 
que consiste uma moral da história e proponha a eles 
que, em duplas, redijam uma moral possível para o livro 
que acabaram de ler. A seguir, proponha que a classe 
toda leia as diferentes morais da história redigidas e ten-
te chegar a um consenso sobre aquela que mais parece 
se adequar à narrativa em questão.

2. Proponha aos alunos que se debrucem um pouco so-
bre a figura do açougueiro. Por que esse personagem 
parece se diferenciar dos demais? Que atitudes toma-
das por ele parecem refletir esse alheamento? De que 
maneira seu conflito com a mulher passa pela questão 
do dinheiro?

3. Se possível, leia com seus alunos a narrativa grega clás-
sica do rei Midas, o ganancioso monarca que, podendo 
pedir ao deus Dionísio aquilo que desejasse, fez o pedi-
do tolo de que tudo aquilo que tocasse se transformas-
se em ouro. Se a princípio o rei se alegrou com esse 
prodígio extraordinário, logo percebeu o aspecto trágico 
daquilo que lhe parecera um dom: sem poder tocar em 
um alimento sem que ele virasse ouro, estava prestes a 
morrer de inanição, até ser socorrido novamente pela 
benevolência de Dionísio. Estimule os alunos a traça-
rem uma comparação entre as duas histórias: de que 
maneira elas propõem uma reflexão semelhante a res-
peito do dinheiro e da ganância?

4. Na seção Para saber mais, é mencionada a expressão “re-
alismo fantástico”. Comente com os estudantes que esse 
termo (também conhecido como “realismo mágico”) refe-
re-se a uma corrente literária que ficou famosa na América 
Latina, entre as décadas de 1960 a 1980, por criar histó-
rias que exploravam a fantasia e o sobrenatural em seus 
enredos. Explique a eles que, embora a literatura de ficção 

seja, em si mesma, uma recriação da realidade, o realismo 
fantástico vai além da mera recriação, forjando uma me-
táfora histórica de muitos fatos e acontecimentos desse 
continente – o que pode ser exemplificado, por exemplo, 
no título do livro As veias abertas da América Latina, do 
escritor uruguaio Eduardo Galeano. Instigue-os a, infor-
malmente, pesquisar essa tendência literária e a conhecer 
a obra de seu principal autor, o colombiano Gabriel García 
Márquez, cuja obra-prima é o romance Cem anos de soli-
dão. Informe, por fim, que o realismo fantástico influen-
ciou alguns importantes escritores brasileiros, como Érico 
Verissimo (Incidente em Antares), Jorge Amado (Dona Flor 
e seus dois maridos) e o teatrólogo Dias Gomes (O bem-
-amado), que escreveram obras que abusaram do poder 
da imaginação.

5. Na seção Autor e obra, no final do livro, Domingos Pelle-
grini revela que, entre outras coisas, a obra A árvore que 
dava dinheiro é fruto de sua paixão pela ética. Provoque 
os estudantes perguntando se eles sabem o que é ética. 
Incentive-os a consultar um dicionário para saber o sen-
tido dessa palavra e, depois, peça que descrevam uma 
situação na história em que a ética esteve ausente.

6. No livro de Domingos Pellegrini, nenhum dos persona-
gens tem um nome próprio: o autor opta por retratar a 
cidade como personagem e as pessoas aparecem como 
parte da cidade, elemento diferenciado da alegoria. Pro-
ponha a seus alunos que recontem a narrativa pelo ca-
minho inverso: em primeira pessoa, a partir do ponto de 
vista pessoal de um dos personagens que aparece na 
história, à sua escolha. Pode-se optar pela perspectiva 
do bêbado, do açougueiro, da mulher do açougueiro, do  
prefeito, de uma das crianças, de um turista, de um re-
pórter de televisão... Enfim, são muitos pontos de vis-
ta sobre o assunto, e cada um possui uma perspectiva 
bastante diversa. Eles podem escolher contar a trama 
como um todo ou um momento específico da história. 
Estimule-os a ser o mais específico que conseguirem, 
esforçando-se para compreender o modo de pensar do 
personagem escolhido, sem julgá-lo.

7. Peça aos estudantes que, em duplas, levantem informa-
ções sobre quais são os famosos sete pecados capi-
tais. Feito o levantamento, peça que indiquem quais dos 
sete pecados são praticados por quais personagens da 
história.

8. Comente com os alunos que o dinheiro possui mui-
tos “apelidos” que variam dependendo da época e da 
localidade. Incentive-os a lembrar de cabeça alguns e, 
em seguida, peça que formem duplas para pesquisar 
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o maior número possível de formas como as pessoas 
costumam chamar o dinheiro. No final, sugira a eles que 
elaborem um glossário com os termos coletados.

9. Se for viável, promova na sala de aula a audição das 
músicas Dinheiro, de Arnaldo Antunes, e Não quero di-
nheiro (Só quero amar), de Tim Maia. Se não for possível 
realizar a atividade em sala de aula, peça que busquem 
escutar as canções em casa, prestando bastante aten-
ção na letra de cada uma. Após a audição, peça que 
escolham uma das músicas e façam uma redação de 

aproximadamente 20 linhas relacionando a letra esco-
lhida com o enredo do livro que acabaram de ler. 

10. Na seção Autor e obra, no final do livro, o autor mencio-
na o samba Pecado capital, de Paulinho da Viola. Se for 
possível, promova na sala de aula uma audição desse 
samba, solicitando em seguida que os alunos discutam 
a mensagem transmitida pela letra. Aqui, como na su-
gestão de atividade anterior, se não for possível realizar 
a atividade em sala de aula, peça que busquem escutar a  
canção em casa, prestando bastante atenção na letra. 
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Este material fornece orientações gerais para aulas 
de outros componentes ou áreas do conhecimento para 
a utilização de temas e conteúdos presentes na obra, vi-
sando a abordagem interdisciplinar, que enriquece o tra-
balho e à compreensão dos conceitos discutidos.  

Atividades de  
Ciências Humanas

1. Em determinado momento da história, o narrador faz um 
comentário acerca da inflação, fenômeno de desvaloriza-
ção da moeda e aumento de preços ocasionado, muitas 
vezes, justamente pela expansão monetária. Peça aos 
alunos que realizem uma pesquisa a respeito desse fe-
nômeno, que assolou o Brasil gravemente há pouco mais 
de uma década. Qual era o contexto histórico daquele 
momento no Brasil?

2. Comente com os alunos que um dos fundos morais da 
história lida se relaciona com o valor real do dinheiro, fruto 
do trabalho, que gera riquezas materiais. Com base nessa 
ideia, pergunte se eles já ouviram falar em moeda virtual, 
que, dizem, será o dinheiro usado num futuro muito próxi-
mo – informe que a mais conhecida dessas moedas é o 
bitcoin. Depois de ouvir os estudantes, solicite que cole-
tem na imprensa eletrônica e impressa reportagens sobre 
essa moeda, que passou a existir graças ao mundo digi-
tal possibilitado pela internet, e procurem trocar informa-
ções entre eles sobre o assunto. Peça que busquem nas 
reportagens informações sobre de onde vem o real valor 
dos bitcoins; quem já está negociando com essa moeda; 
como se faz para ter acesso a ela; qual é a cotação do 
bitcoin no dia da aula; quais são os principais riscos para 
o seu uso; por que é considerado o dinheiro do futuro, se 
conhecem alguém que já usa o bitcoin etc.

Atividades de História

1. Os períodos de crise econômica grave em geral suce-
dem, como na narrativa do livro, a um período de euforia 
e especulação desenfreada... Converse com o professor 
de História e deem uma aula para a classe a respeito da 
Crise de 1929, no período entre as duas guerras mun-
diais, quando a quebra da bolsa de Nova York levou ao 
período da Grande Depressão, talvez a maior crise que 
já assolou os Estados Unidos. Estimule-os a estabelecer 
relações entre esse momento histórico e o momento de 
desespero enfrentado pelos habitantes de Felicidade 
quando descobrem que o dinheiro se esfarela fora do 
município.

2. Proponha aos alunos que realizem uma pesquisa a res-
peito da história do dinheiro. Como ele surgiu como ele-
mento de troca? Que formas diversas ele assumiu até 
chegar ao formato atual? Eles provavelmente não sabem 
que o papel moeda, por exemplo, surgiu, pela primeira 
vez, na China, e foi descoberto por Marco Polo em suas 
expedições.

Atividade de eografia

Depois de um período de expansão comercial e de tu-
rismo desenfreado, a cidade, depredada, sofre as consequ-
ências da erosão. Discuta um pouco com a turma: De que 
maneira a expansão comercial está ligada à degradação do 
ambiente? Proponha que os alunos reúnam material a res-
peito do assunto. 

Se possível, pesquise na biblioteca da sua escola ou 
da sua cidade outros livros que tratem do tema “Sociedade, 
política e cidadania”.

Abordagem interdisciplinar em sala de aula




