
O livro
Arthur e a Verdade andam sempre juntos, mas seria um engano 
dizer que eles são melhores amigos. A explicação? Bem, Arthur re-
solveu fazer exatamente o que sua mãe disse que era para ele não 
fazer: dar uma volta na bicicleta de seu irmão mais velho. Acabou 
riscando o carro estacionado na frente de casa. Para lidar com a 
realidade, Arthur inventa uma série de desculpas e as conta aos 
amigos curiosos em saber o que houve. Cada história vem recheada 
de explicações fantásticas e imaginosas, mas que não convencem 
ninguém. E agora, será que Arthur vai continuar em busca de uma 
justificativa dessas ou vai acabar fazendo as pazes com a Verdade?

Em sala de aula
O livro, com muito humor, oferece uma excelente oportunidade 
de trabalhar temas relacionados à mentira, ética e imaginação. 
O que as crianças entendem por mentir? Será que acham que 
toda mentira é danosa? Abrir para questionamentos, regras 
de casa e histórias pessoais será uma maneira divertida – e 
filosófica – de tratar o assunto. O livro é rico em recursos de ex-
pressão. Note-se como o cenário da realidade é quase sempre 
neutro e branco, com poucos objetos, enquanto as mentiras, 
apresentadas em balões de fala, esbanjam imaginação e refe-
rências, ganhando colorido a cada página. As palavras, dis-
postas de várias maneiras na página, ganham mais vida com 
o jogo de caixa alta e baixa. Figura das mais interessantes é a 
Verdade, cinza, tímida, quase uma sombra de Arthur. Como as 
crianças imaginariam essa personagem?

Sobre o autor e o ilustrador
Tim Hopgood é escritor e ilustrador e vive em York, na In-
glaterra. É formado em artes gráficas, com especialização em 
ilustração, na Universidade Kingston Polytechnic. Seus livros já 
foram traduzidos para mais de 20 idiomas diferentes e ganha-
ram diversos prêmios.
David Tazzyman vive no sul de Londres com sua esposa Melanie 
e três filhos. Formado em ilustração na Universidade Manchester 
Metropolitan, o premiado ilustrador gosta de futebol, críquete, bis-
coitos, música e desenho. E já que estamos falando sobre verdades, 
é bom deixar claro que ele não gosta de aipo nem de trocar fraldas.
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A verdade 
segundo Arthur
Como será que Arthur irá lidar com a Verdade 
nessa divertida história sobre uma mentirinha?

• Uma história de humor para falar 
sobre a mentira – com muita cor, 
imaginação e referências.

• Protagonismo infantil e o que está 
por trás do sentimento de uma 
criança em seu cotidiano.

• Uso de balões e contrastes visuais 
entre mundo real e a imaginação.
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