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O pequeno Arthur se desen-
tendeu com a Verdade! (Ética) 
Tudo começou quando ele fez 
uma coisa errada que, com cer-
teza, desagradaria sua mãe: saiu 
escondido com a bicicleta de 
seu irmão mais velho e aciden-
talmente arranhou o carro dela. 
Para justificar o ocorrido, ele deci-
de distorcer um pouco a Verdade 

e inventa uma série de histórias 
mirabolantes (Imaginação), com 
direito a princesas e alienígenas 
que teriam provocado o aci-
dente... As histórias, é claro, não 
convencem ninguém. Depois de 
tantas pequenas mentiras, não 
estaria na hora de Arthur fazer as 
pazes com a Verdade? (Honesti-
dade) Cabe ao leitor descobrir!
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A OBRA EM POUCAS PALAVRAS

Preparando a leitura
A capa e o título
Escreva a palavra “verdade” na lou-

sa e pergunte às crianças o que ela 
significa. Deixe que elas se expres-
sem livremente, anotando as explica-
ções mais significativas. Em seguida, 
acrescente as demais palavras do tí-
tulo formando a expressão “A verda-
de segundo Arthur”. Que sensações 

esse complemento provoca na tur-
ma? Será que a verdade segundo 
Arthur – ou segundo qualquer outra 
pessoa – é tão verdadeira assim? Por 
quê? Após o bate-papo, apresente a 
capa do livro à turma. Quem são as 
personagens retratadas? O menino, 
muito provavelmente, é o “Arthur” do 
título, mas o que dizer do ser cinzento 
ao seu lado? Seria a própria Verdade? 



Para saber a resposta, leia com a tur-
ma a sinopse do livro, localizada em 
sua quarta capa. 

O universo da obra
Que tal compartilhar algumas his-

tórias pessoais? Os alunos já se pega-
ram inventando pequenas mentiras 
para esconder algo que fizeram ou 
para conseguir realizar algum desejo 
pessoal? Como foi? A verdade veio à 
tona no final? De que maneira? Con-
duza o bate-papo de modo a esti-
mular uma conversa franca, livre de 
julgamentos. Esta atividade vai pre-
parar o leitor para ter empatia com a 
personagem Arthur, bem como pro-
porcionar uma reflexão em torno do 
tema central do livro. 

Proponha a criação de um dese-
nho sob o título “Eu e a minha ver-
dade”. Se a Verdade é representada 
por uma massa cinzenta no livro, 
aqui os alunos terão a chance de 
criar uma nova versão desta perso-
nagem tão emblemática! É hora de 
soltar a criatividade! Acompanhan-
do a verdade, nada melhor do que 
um autorretrato. Ao final do exercí-
cio, exponha os desenhos nas pare-
des da sala de aula. 

Lendo o livro
Promova uma leitura compartilha-

da com a turma, desenvolvendo as 
seguintes atividades:

p. 4 e 5: Observando as expressões 
nos rostos de Arthur e da Verdade, 
que sentimento parece transparecer? 
Desconfiança? Tristeza? Medo?

p. 7 e 8: A história se desenvol-
ve por meio de um jogo bastante 

amarrado entre palavra e imagem. 
Afinal, o que aconteceu com Ar-
thur? Coletivamente, elabore uma 
frase que dê conta de narrar os 
acontecimentos, por exemplo: “Ar-
thur perdeu o controle da bicicleta, 
bateu em um carro parado e riscou 
a sua lataria”.

p. 10: A palavra “torcer” está escrita 
com certo movimento, como se simu-
lasse o início de uma torção. Como 
seria torcer o som de sua pronúncia? 
Desafie a turma a experimentar dife-
rentes modos de dizer a palavra “tor-
cer”, buscando trazer a sensação de 
seu movimento.

p. 11 a 13: Peça que os alunos ob-
servem atentamente as ilustrações. 
Quais são as principais diferenças 
entre os desenhos que representam 
a realidade e os que representam a 
história inventada por Arthur?

p. 14: Repita o exercício da p.10 
com a palavra “esticar”. Os experi-
mentos vocais soaram diferentes ou 
parecidos com os realizados ante-
riormente?

p. 16: Para ilustrar a pequena men-
tira de Arthur, é apresentada a ima-
gem de um extraterrestre andando 
de bicicleta em frente à lua. Os alunos 
já viram essa imagem antes? Onde? 

p. 21: Repita o exercício da p.10 e 
da p. 14 com a palavra “ignorar”. Esta 
palavra certamente será bastante 
desafiadora!

p. 22 a 24: Automóveis se trans-
formando em robôs que lutam?!  
Os alunos já ouviram uma história as-
sim antes? Será que a mãe de Arthur 
realmente vai “adorar” saber disso, 
como disse Francine? 
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p. 27: Quando a mãe de Arthur fi-
nalmente chega em casa, o narrador 
faz uma pergunta diretamente ao 
leitor: “O que você faria?”. É hora de 
dar a voz aos alunos. Será que eles 
contariam a verdade à mãe, ou in-
ventariam alguma história? Permita 
que eles expressem seus pontos de 
vista antes de avançar.

p. 28 e 29: A escolha de Arthur 
foi condizente com as respostas dos 
alunos?

p. 31: Com o apoio da ilustração, 
desafie a turma a fazer uma recapitu-
lação oral de toda a história.

p. 32: Chame a atenção da tur-
ma para a última frase do livro: “E 
Arthur NUNCA mais andou na bici-
cleta GRANDE do irmão – bem, pelo 
menos não perto do carro de sua 
mãe!”. Como os alunos interpretam 
essa frase? Será que Arthur conti-
nuou inventando pequenas menti-
ras aqui e ali? Por quê?

p. 33: Novamente, peça que obser-
vem as expressões faciais das perso-
nagens. Desta vez, que sentimento 
elas parecem nutrir entre si? Carinho? 
Cumplicidade? Admiração?

Reflexão
O que nos leva a mentir? Forme 

uma roda com a turma e proponha 
uma reflexão sobre o tema. Será que 
mentimos por medo? Por vergonha? 
Para tirar vantagem sobre algo ou al-
guém? E o que dizer da personagem 
Arthur? Na opinião dos alunos, por 
que ele mentiu? Conduza a conversa 
de modo que todos tenham a chance 
de expressar as suas reflexões.

Dizeres populares sobre a mentira 
e a verdade são muito comuns, por 
exemplo: “A verdade é amarga, a men-
tira é doce”, “A verdade dispensa enfei-
tes”, ou “A mentira tem pernas curtas”. 
Apresente alguns desses provérbios 
aos alunos, buscando interpretar 
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coletivamente os seus significados. 
Que paralelos podemos traçar entre 
esses dizeres e a história de Arthur? 

Imaginação (Gênero textual: nar-
rativa visual)

As histórias inventadas por Arthur, 
apesar de infiéis à realidade, são bas-
tante divertidas. Peça que os alunos 
trabalhem em duplas e se imaginem 
na pele do garoto para criar uma nova 
versão do que poderia ter causado o 
acidente entre o carro e a bicicleta. 
Talvez um fantasma tenha resolvido 
andar de bicicleta, mas se esque-
ceu de que ela não poderia atraves-
sar o carro junto com ele! Talvez um 
monstro de sete cabeças tenha sim-
plesmente tido um acesso de fúria e 
destruído tudo à sua frente! Quanto 
mais mirabolante a história, melhor! 
A exemplo do livro, os textos deverão 
ser escritos em primeira pessoa, as-
sumindo a voz de Arthur. Para tornar 
a atividade ainda mais interessante, 
desafie as duplas a criarem um dese-
nho que ilustre a história inventada. 
Assim como acontece no livro, o re-
trato dessa história pode estar dentro 
de um balão colorido, simbolizando a 
fala do menino Arthur.

Ética (Gênero textual: cartaz)
Como cultivar uma amizade com 

a Verdade? A partir das reflexões 

desenvolvidas nas atividades ante-
riores, elabore com a turma um con-
junto de cinco ideias ou conselhos 
que ajudariam Arthur a fortalecer 
a sua amizade com a Verdade. Por 
exemplo: admitir os próprios erros 
ou manter as promessas feitas à sua 
mãe. Após a escolha dos cinco conse-
lhos, peça que a turma os transcreva 
para um cartaz – que pode ser colo-
rido e até mesmo ilustrado. O cartaz 
deverá ser colado na parede da sala 
de aula, como uma espécie de códi-
go de ética ou manual da verdade. 
Afinal, o que vale para Arthur, vale 
para todos! 

Honestidade (Jogos e Brincadeiras)
Que tal uma atividade lúdica para 

exercitar a honestidade? Cada aluno 
deverá elaborar uma afirmação, que 
pode ser falsa ou verdadeira, a seu 
próprio respeito, por exemplo: “eu 
não gosto de chocolate” ou “eu pas-
sei o último ano novo na China”. Uma 
vez compartilhada a frase com a tur-
ma, os colegas farão suas suposições 
sobre a veracidade da afirmação.  
O aluno que acertar o maior número 
de respostas é o vencedor. Um deta-
lhe fundamental, entretanto, merece 
especial atenção: cabe a cada aluno 
e exclusivamente a ele a responsabili-
dade de ser honesto na contagem do 
seu número de acertos!
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