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O objetivo da leitura da obra de Pedro Bandeira, querido(a) aluno(a), não só será para você fazer uma P1 (dia 22/03), 

como também para seu próprio enriquecimento cultural. 
 

A seguir, seguem alguns aspectos relacionados à obra que devem ser observados durante a sua leitura e releitura. 

 
• A intertextualidade (=”conversa entre textos”), ou seja, influência de um texto sobre outro(s) que o toma como modelo 

ou ponto de partida e que pode ocorrer em diversos gêneros literários: letras de música, poesia, imagens, pinturas, 
prosa, etc) entre a obra lida com as obras – Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, ambas de Lewis 

Carroll. 

• As diversas associações de ideias de imagens, tanto no País da Mentira quanto no da Verdade, observando as descrições 
feitas das Mentiras e depois das Verdades. 

• Alice é a protagonista (= personagem principal) da narrativa que vai para um “mundo” diferente por meio do espelho 

do sótão da casa da avó. 

• Trata-se de uma obra de ficção, no entanto, o Barão Mimi, cujo nome é Barão de Minch – rauzen, e o Sábio Didi, cujo 
nome era Diógenes de Sínope, um filósofo grego (nascido em 413 a.c.), são reais. 

• O Barão Mimi, o personagem que existiu de verdade, é quem apresentava as Mentiras para Alice uma vez que o mesmo 

era o Governador de todas as Mentiras: conta-se que ele era muito mentiroso, um contador de histórias. 

• O começo da narrativa se destaca com a protagonista indignada, aborrecida, pois ela foi caluniada por seu amigo Lucas, 

que falou uma mentira a seu respeito. 

• Observar que a tal “calúnia” de Lucas não chega a ser revelada. 

• O modo de como Alice entrou no espelho. 

• O enredo  No decorrer da narrativa, Alice vai conhecendo os lugares e compreendendo muitas ideias que lhe eram 

reveladas e nas quais ela nem sempre pensou. 

 

Veja algumas delas! 

 A verdade é algo “perigoso” de se dizer, por isso, às vezes, ela fica “presa em nós”. 

 A verdade Monstruosa, por exemplo, apresentada no livro, deseja impor o seu tipo de verdade para todo mundo. 

 Toda Verdade pode ser atacada pela Dúvida, e o resultado disso pode tanto ser bom quanto ruim, dependendo da 

pessoa que tiver a sua verdade atacada pela Dúvida. 

 A mentira pode ser vista de maneira positiva também, se levarmos em conta de que, às vezes, ela é necessária, pois 
a obra nos mostra que existem vários tipos de mentira. 

 A obra de Pedro Bandeira nos faz pensar em como as pessoas determinam o que é Verdade e o que é Mentira, 

fazendo-nos questionar sempre as nossas decisões e o nosso posicionamento diante dos fatos que presenciamos em 
nosso cotidiano. 

 

 

 


