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AUTORA
Glaucia Lewicki nasceu em 1970 

em Niterói, no Rio de Janeiro. É co-
municadora social pela PUC-RJ e 
pós-graduada em Comunicação e 
Imagem (PUC-RJ), Administração 
Escolar (Ucam-RJ) e História do 
Brasil (Ucam-RJ). Educadora apai-
xonada pela leitura e pela escrita, 
escreveu mais de vinte livros infan-
tis e juvenis que são adotados em 
escolas de todo o país. Foi finalista 
de concursos e ganhou prêmios 
literários, entre eles o Barco a Va-
por, em 2006, com a obra Era mais 
uma vez outra vez. No ano seguin-
te, esse livro foi selecionado para 
o Catálogo da Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) 
como Altamente Recomendável e, 
posteriormente, foi adaptado para 
o teatro. Outras obras suas foram 
aprovadas em programas muni-
cipais de leitura e no PNLD 2018. 
Entusiasta de museus e da história, 
apresenta o passado em contras-
te com o presente em narrativas 
emocionantes e bem-humoradas, 
como em Pedro e o portal. Saiba 
mais sobre a autora em sua página: 
www.glaucialewicki.com.br.

OBRA
Uma história cheia de Histó-

ria? Ou seria ao contrário? Pedro 
e o portal apresenta uma possível 
versão à História do Brasil caso o 
menino Pedro, ou melhor, o futu-
ro imperador Pedro I, não consiga 
voltar para a sua época. Transpor-
tado ao ano de 2018 na noite em 
que um incêndio destruiu o Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, o me-
nino é acolhido por uma família 
composta por um pai paleontólo-
go, uma mãe historiadora e um fi-
lho da idade de Pedro. Essa família 
brasileira contemporânea vai aju-
dar o menino português do século 
retrasado a desvendar o mistério 
que o trouxe até o presente e a le-
vá-lo de volta a 1810 com uma má-
quina do tempo, a fim de garantir 
que o curso da História não seja 
alterado e que a Independência do 
Brasil seja proclamada. No entanto, 
essa aventura não será fácil: haverá 
um bando de “defensores da glória 
portuguesa” que fará de tudo para 
mudar o presente, o passado e o 
futuro da História. Humor, aven-
turas, valores familiares, romance, 
sentimentos nacionalistas e muita 
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Gênero textual:
Romance 

Competências:
Língua Portuguesa, História, 

Geografia

Temas:
Aventura, humor, realidade e 

fantasia, ficção científica,  
História do Brasil

Categoria:
Fundamental II (6o e 7o anos)

CLASSIFICAÇÕES



História farão parte dessa intrigan-
te viagem – de ida e volta – no tem-
po! A história apresentada no livro 
alinha-se aos conteúdos previstos 
na Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) para os anos iniciais do 
segundo ciclo do Ensino Funda-
mental para Língua Portuguesa, 

História e Geografia. O livro abor-
da também temas que favorecem 
o desenvolvimento integral dos 
alunos, promovendo o reforço de 
laços familiares e de sentimentos 
nacionalistas. A seguir, são apre-
sentadas sugestões de atividades 
alinhadas à BNCC. 

3

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 

antes e durante a leitura de 
textos, checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

Antes de propor a leitura do li-
vro, peça aos alunos que retomem 
os conteúdos estudados sobre a 
História do Brasil no período entre 
1800 e 1882. Eles podem consultar 
suas anotações no caderno e livros 
didáticos, ou realizar uma pesquisa 
na internet ou em livros da bibliote-
ca da escola.

Com toda a turma, reúna a infor-
mação levantada e construa em sala 
uma linha do tempo com os princi-
pais fatos e suas consequências, em 
especial da chegada da família real 
portuguesa ao Brasil, em 1807, e da 
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Proclamação da República, em 1822. 
Nesses eventos, destaque a presen-
ça e a importância de dom Pedro I.

Em seguida, divida os alunos em 
quatro grupos e peça que pesqui-
sem a história de um membro que 
tenha feito parte da família real 
portuguesa quando chegou ao Bra-
sil: Pedro, seu irmão Miguel, seu pai, 
o rei dom João VI, de Portugal, e sua 
mãe, a rainha dona Carlota Joaquina 
de Bourbon, da Espanha. Programe 
um momento para a apresentação 
do resultado da pesquisa em sala, 
de modo que as informações sobre 
a família real sejam compartilhadas 
com todos. 

Por último, peça que pesquisem 
a história da Quinta da Boa Vista, 
no Rio de Janeiro, na qual se situa 
o atual Museu Nacional de Arqueo-
logia e Antropologia, que foi o Paço 
de São Cristóvão (1803-1809), o 
Palácio Real (1810-1821), o Palácio 
Imperial (1822-1889), e hoje é cha-
mado de Palácio de São Cristóvão. 
Oriente-os a pesquisar também o 
incêndio que atingiu o Museu Na-
cional em 2 de setembro de 2018 e 
que levou à perda de quase a totali-
dade do seu acervo. 

Após essas pesquisas e o com-
partilhamento das informações ad-
quiridas por meio delas, proponha 
aos alunos que leiam a obra Pedro 
e o portal. Ao se sentirem familiari-
zados com os assuntos que serão 
tratados no livro, poderão fruir a 
leitura e terão repertório histórico 
e sociocultural para compreender 
a importância dos fatos e do conti-
nuum espaço-tempo. 

Explore em sala o título do livro 
e os nomes dos capítulos, fazen-
do questões de inferência e de le-
vantamento de conhecimentos 
prévios, como: com base no título, 
qual pode ser o assunto da obra? 
Que tipos de portais vocês conhe-
cem? Lendo os nomes dos capítu-
los, onde e quando pode se passar 
a história? Conhecem Marty McFly? 
De onde conhecem o grito “Inde-
pendência ou morte!”?

Durante a leitura

Língua Portuguesa

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras 

dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 

em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, 

recursos gráficos, imagens, dados 
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da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 

e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 

Proponha que os alunos deem 
início à leitura e façam anotações 
dos principais acontecimentos de 
cada capítulo. Oriente-os também a 
criar fichas dos personagens princi-
pais, anotando suas características 
físicas e, principalmente, psicológi-
cas, para que tenham um registro 
de leitura e da construção da nar-
rativa, além de poderem acompa-
nhar a sua evolução. Dessa forma, 
poderão perceber, por exemplo, o 
amadurecimento e o ganho de au-
tonomia de Felipe.

(EF69LP44) Inferir a presença de 
valores sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de mundo 
em textos literários, reconhecendo 

nesses textos formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as 

identidades, sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o contexto 
social e histórico de sua produção.

(EF67LP27) Analisar, entre os 
textos literários e entre outras 
manifestações artísticas (como 

cinema, teatro, música, artes visuais 
e midiáticas), referências explícitas 

ou implícitas a outros textos quanto 
aos temas, personagens e recursos 

literários e semióticos.

(EF07LP03) Formar, com base 
em palavras primitivas, palavras 

derivadas com os prefixos e sufixos 
mais produtivos no português.

(EF67LP37) Analisar, em diferentes 
textos, os efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 
linguístico-discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências descritivas e 
expositivas e ordenação de eventos.

Estabeleça metas semanais para a 
leitura dos capítulos. Para enrique-
cê-la, proponha que os alunos pes-
quisem as referências linguísticas e 
culturais que aparecem em alguns 
capítulos, como por exemplo:

Capítulo 1 
Na p. 9, aparece a frase: “Um pe-

queno passo para o homem, um 
grande salto para a glória de Por-
tugal”, que faz referência à célebre 
frase dita por Neil Armstrong (“Um 
pequeno passo para o homem, um 
grande salto para a humanidade”), 
ao pisar na superfície lunar em 
1969. A frase é retomada no capítu-
lo 27 (p. 146).

Capítulo 2 
Na p. 14, aparecem as palavras 

“parvo” e “parvoíces” para referir-se 
a Miguel, cujos significados podem 
ser pesquisados pelos alunos em 
dicionários impressos ou on-line. 
Para ajudá-los, associe a constru-
ção léxica desses vocábulos ao par 
“tolo” e “tolice” (sufixo “-ice”). O ter-
mo pode ser retomado com o título 
do capítulo 3 (p. 15): “O ousado, o 
parvo e o astuto”. Proponha tam-
bém uma consulta sobre o signifi-
cado de “astuto”.
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Capítulo 5 
O título “Entre múmias e lagartos” 

(p. 22) é uma paráfrase da expres-
são “cobras e lagartos”. Pergunte se 
já tinham ouvido essa expressão e 
peça que pesquisem seu significa-
do (“dizer cobras e lagartos” = “fa-
lar mal de alguém”). Esse mesmo 
capítulo apresenta outra expres-
são muito usada em Portugal e no 
Brasil: “Agora Inês é morta” (p. 23), 
que é retomada na p. 132. Peça 
que pesquisem a origem dela (Inês 
era uma amante de dom Pedro no 
século XIV e foi coroada rainha de-
pois de morta) e que pensem em 
expressões similares (como “agora 
é tarde” ou “agora já não adianta”).

Capítulo 11 
Ao final da leitura deste capítu-

lo, comente o filme De volta para o 
futuro, mencionado pela persona-
gem Raquel (p. 51). Pergunte se al-
gum aluno o viu, e, se sim, peça que 
conte o enredo aos colegas, sem 
mencionar o final. Explique que o 
filme de 1985, dirigido por Robert 
Zemeckis e produzido por Steven 
Spielberg, é um clássico do cinema 
e foi estrelado pelo ator Michael J. 
Fox, que interpreta o protagonis-
ta Marty McFly, e por Christopher 
Lloyd, que representa o dr. Emmett 
Brown. Marty volta no tempo a 
1955 e conhece seus pais, interfe-
rindo no curso da sua própria his-
tória. Para consertar esse dano, ele 
contará com a ajuda do dr. Brown e 
de sua máquina do tempo. O filme 
foi muito premiado e teve continui-
dade com as partes II e III. 

Se julgar oportuno e adequado à 
faixa etária da turma (classificação 
indicativa: 12 anos), recomende 
que os alunos assistam ao filme em 
casa com os familiares, que prova-
velmente terão lembranças do su-
cesso na época do lançamento e 
poderão compartilhar impressões. 
A exibição do filme também pode 
ser realizada em sala, seguida de 
uma discussão sobre os riscos e 
as vantagens de uma máquina do 
tempo. Independentemente de 
verem o filme, a troca com fami-
liares será enriquecedora para am-
pliar os conhecimentos e entender 
o repertório cultural de Raquel, a 
historiadora do livro, mãe de um 
adolescente da idade dos alunos.

Com essa bagagem, poderão ler 
e entender o capítulo 12 – “O efei-
to Marty McFly”, os resultados e as 
consequências do portal do tempo 
e a importância de não se quebrar 
o continuum espaço-tempo, ou 
seja, de não intervir na história e na 
geografia dos fatos para não mudar 
o passado e, consequentemente, o 
presente e o futuro.

Capítulo 13 
O título “Deus salve o rei!” (p. 61) 

remete à expressão “Deus salve a 
rainha!”, que dá nome ao hino na-
cional britânico. 

Capítulo 14 
O título “Menino do Rio” (p. 66) 

refere-se à canção de Caetano Ve-
loso interpretada por Baby do Bra-
sil em 1980 e que inspirou o filme 
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homônimo dirigido por Antônio 
Calmon em 1982. Na p. 70 aparece 
a expressão “Até tu, Brutus!”, que se 
refere à traição do imperador roma-
no Júlio César por seu filho adotivo 
Marcus Brutus, no século I a.C.

Capítulo 15 
Neste capítulo menciona-se o Dia 

do Fico (p. 79), fazendo referência 
ao dia 9 de janeiro de 1822, no qual 
o então príncipe regente dom Pe-
dro I declarou que não seguiria as 
ordens recebidas da corte portu-
guesa, que exigiam que ele voltasse 
a Portugal. Esse fato, que precedeu 
à Proclamação da Independência 
do Brasil, provavelmente terá sido 
incluído no levantamento histórico 
feito pelos alunos antes da leitura 
do livro, e sua importância pode ser 
retomada neste capítulo. 

Capítulo 17 
Menciona-se na p. 91 “Portugal 

Fashion Week”, fazendo referência 
à mundialmente famosa semana 
de moda que acontece em diver-
sas capitais.

Capítulo 22 
O título deste capítulo refere-se 

ao livro O jardineiro fiel, romance 
do britânico John le Carré, publica-
do em 2001, que inspirou o filme 
homônimo em 2005, dirigido pelo 
brasileiro Fernando Meirelles.

Capítulo 24 
Menciona-se o famoso trecho 

do poeta português Fernando 
Pessoa: “Tudo vale a pena se a 

alma não é pequena”, extraído do 
poema “Mar português”.

Capítulo 28 
A expressão “ser do balaco-

baco” (p. 153) se refere a algo 
extraordinário.

Esses e outros aspectos culturais 
mencionados na obra podem ser 
objeto de discussões em sala e de  
atividades de pesquisas individuais 
ou em grupo, complementando a 
compreensão da obra.

Após a leitura

Língua Portuguesa

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

Ao término da leitura, explore as 
impressões dos alunos: se gostaram 
do livro, que pontos mais chamaram 
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a atenção deles, o que mudariam na 
história, o que gostariam de saber 
mais etc. Incentive-os a se expres-
sarem livremente, respeitando o 
turno e as opiniões dos colegas, e a 
comentar suas impressões.

(EF69LP47) Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as diferentes 
formas de composição próprias de 
cada gênero; os recursos coesivos 

que constroem a passagem do tempo 
e articulam suas partes; a escolha 

léxica típica de cada gênero para a 
caracterização dos cenários e dos 

personagens; os efeitos de sentido 
decorrentes dos tempos verbais, 
dos tipos de discurso, dos verbos 
de enunciação e das variedades 

linguísticas (no discurso direto, se 
houver) empregados, identificando 

o enredo e o foco narrativo e 
percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e os 
efeitos de sentido decorrentes do foco 
narrativo típico de cada um deles, da 

caracterização dos espaços físico e 
psicológico e dos tempos cronológico 

e psicológico, das diferentes vozes 
constantes no texto (do narrador, 

de personagens em discurso direto 
e indireto), do uso de pontuação 
expressiva, palavras e expressões 

conotativas e processos figurativos, 
e de recursos linguístico-gramaticais 

próprios a cada gênero narrativo.

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 
e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e 
suportes –, romances infantojuvenis, 

contos populares, contos de terror, 
lendas brasileiras, indígenas e 

africanas, narrativas de aventuras, 
narrativas de enigma, mitos, 

crônicas, autobiografias, histórias 
em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fixa (como sonetos 
e cordéis), videopoemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas e autores. 

(EF67LP29) Identificar, em texto 
dramático, personagem, ato, 

cena, fala e indicações cênicas e 
a organização do texto: enredo, 

conflitos, ideias principais, pontos de 
vista, universos de referência.

Proponha questões de com-
preensão sobre os aspectos da 
construção narrativa. Explore o tipo 
de narrador perguntando aos alu-
nos como eles sabem o que os per-
sonagens pensam e sentem, como, 
por exemplo, no fragmento “Pe-
dro ficou de pé. Flexionou os pés 
(como eram bons esses tais tênis!), 
aprumou-se e dirigiu-se à frente da 
classe” (p. 54), ou em “Estela bufou. 
Príncipes!...” (p. 101).

Explore o fato de o narrador 
onisciente/onipresente ser quem 
transmite ao leitor não apenas o 
transcurso dos fatos, mas também 
os pensamentos e sentimentos do 
personagem.

Repasse com os alunos as ano-
tações feitas capítulo a capítulo 
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e reconstruam juntos o enredo, 
passando pelos fatos mais impor-
tantes e destacando as ações dos 
personagens principais e suas con-
sequências, além das motivações, 
conquistas e relações entre eles. 
Identifiquem o espaço e o tempo 
da narrativa, e reitere a importância 
deles, relacionando-a à noção de 
continuidade entre esses dois ele-
mentos da qual trata a obra.

Questione os alunos sobre o clí-
max da narrativa e explore o capí-
tulo 19 – “No tempo da coragem”, 
no qual se dão a invasão da sede 
da Glolus e as cenas de protago-
nismo e superação protagonizadas 
por Felipe. 

Aborde também o desfecho da 
narrativa, o “final feliz”, a carta dei-
xada por Pedro para a sua “família 
brasileira contemporânea” e a cáp-
sula do tempo (p. 145). Peça que 
pesquisem a sua confecção e o seu 
armazenamento: ela foi feita nas co-
memorações dos 150 anos da Inde-
pendência do Brasil, em 1972, para 
ser aberta após 50 anos, ou seja, no 
bicentenário do Grito do Ipiranga 
(2022). Pergunte o que eles acredi-
tam que haverá na cápsula quando 
ela for aberta e se as expectativas 
corresponderão à realidade. 

(EF69LP07) Produzir textos em 
diferentes gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto produção 
e circulação – os enunciadores 

envolvidos, os objetivos, o gênero, 
o suporte, a circulação –, ao modo 

(escrito ou oral; imagem estática ou 
em movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica apropriada 
a esse contexto, à construção 
da textualidade relacionada 

às propriedades textuais e do 
gênero, utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, revisão, 
edição, reescrita/redesign e avaliação 

de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 

colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, 

ortografia, pontuação em textos 
e editando imagens e arquivos 

sonoros, fazendo cortes, acréscimos, 
ajustes e acrescentando/alterando 

efeitos, ordenamentos etc.

(EF67LP30) Criar narrativas 
ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 
utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 
os elementos da estrutura narrativa 
próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à 
narração de fatos passados e 

empregando conhecimentos sobre 
diferentes modos de se iniciar uma 

história e de inserir os discursos 
direto e indireto.

(EF67LP38) Analisar os efeitos 
de sentido do uso de figuras de 
linguagem, como comparação, 

metáfora, metonímia, personificação 
e hipérbole, dentre outras.



10

Como atividade complementar, 
proponha que cada um escreva um 
texto para ser guardado em uma 
cápsula por cinco anos e pense no 
impacto que eles provocarão em 
quem os ler no futuro. Se possível, 
guarde os textos em algum lugar 
na escola e, passado o tempo pre-
visto, resgate-os e explore-os com 
a comunidade escolar e os próprios 
alunos que os escreveram. 

Aborde também os recursos esti-
lísticos que compõem a narrativa, 
como o uso de maiúsculas para dar 
ênfase a uma afirmação em “– EU 
NÃO ESTOU... – Diante dos olhares 
de censura de quem estava em vol-
ta, Felipe abaixou a voz: – Eu não 
estou com ciúmes!” (p. 70). Se con-
siderar apropriado à faixa etária e à 
maturidade digital dos alunos, co-
mente que esses recursos também 
são utilizados em mensagens de 
textos instantâneas e em chats com 
a mesma intenção comunicativa.

Outro recurso estilístico são as 
figuras de linguagem como a com-
paração: “O fogo é uma das marcas 
que o tempo deixou nele [o Museu 
Nacional], assim como eu e você já 
temos alguns fios de cabelos bran-
cos e algumas rugas ao redor dos 
olhos” (p. 144).

(EF69LP55) Reconhecer as 
variedades da língua falada, o 

conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico.

Também se podem explorar o 
léxico e a sintaxe da língua portu-
guesa antiga e atual na variedade 

de Portugal (embora se trate do 
mesmo idioma utilizado no Bra-
sil). Proponha uma pesquisa so-
bre o significado de palavras e 
expressões  como “sande”, “prego”, 
“bifana”, “francesinha”, “apertar o 
autoclismo do retrete”, menciona-
das no capítulo 16 (pp. 84 e 85), 
entre outras, além de destacar o 
uso de “vossa” (em vez de “sua”) etc.

Arte e Língua Portuguesa

(EF69LP50) Elaborar texto teatral a 
partir da adaptação de romances, 

contos, mitos, narrativas de enigma 
e de aventura, novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, dentre 
outros, indicando as rubricas para 

caracterização do cenário, do 
espaço e do tempo; explicitando a 
caracterização física e psicológica 

dos personagens e dos seus 
modos de ação; reconfigurando a 
inserção do discurso direto e dos 
tipos de narrador; explicitando 
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as marcas de variação linguística 
(dialetos, registros e jargões); e 
retextualizando o tratamento  

da temática. 

(EF69LP52) Representar cenas ou 
textos dramáticos, considerando, 

na caracterização dos personagens, 
os aspectos linguísticos e 

paralinguísticos das falas (timbre 
e tom de voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 
variedades e registros linguísticos), 

os gestos e os deslocamentos 
no espaço cênico, o figurino e 

a maquiagem, e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor por 

meio do cenário, da trilha sonora e 
da exploração dos modos  

de interpretação.

(EF69LP53) Ler em voz alta textos 
literários diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense, de 
terror; crônicas líricas, humorísticas, 

críticas; bem como leituras orais 
capituladas (compartilhadas ou 

não com o professor) de livros de 
maior extensão, como romances, 

narrativas de enigma e de aventura, 
literatura infantojuvenil – contar/

recontar histórias tanto da tradição 
oral (causos, contos de esperteza, 

contos de animais, contos de amor, 
contos de encantamento, piadas, 
dentre outros) quanto da tradição 

literária escrita, expressando a 
compreensão e a interpretação 

do texto por meio de uma leitura 
ou fala expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas, as 
hesitações e a entonação indicados 

tanto pela pontuação quanto por 

outros recursos gráfico-editoriais, 
como negritos, itálicos, caixa-alta, 

ilustrações etc., gravando essa 
leitura ou esse conto/reconto, seja 

para análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de textos 
literários diversos ou de podcasts 

de leituras dramáticas com ou sem 
efeitos especiais; e ler e/ou declamar 

poemas diversos, tanto de forma 
livre quanto de forma fixa (como 

quadras, sonetos, liras, haicais 
etc.), empregando os recursos 
linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos 
de sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o emprego 
de pausas e prolongamentos, o 

tom e o timbre vocais, bem como 
eventuais recursos de gestualidade 

e pantomima que convenham ao 
gênero poético e à situação de 

compartilhamento em questão. 

Pode-se propor que os alunos 
façam uma leitura dramatizada 
ou interpretem alguns fragmen-
tos do livro, de forma a desenvol-
ver habilidades de expressão oral 
e artes cênicas. Outra possibilida-
de é propor que criem um esque-
te curto baseado em algum dos 
fatos históricos mencionados no 
livro, compondo o roteiro e inter-
pretando-o, aprimorando, assim, 
sua habilidade como produtores 
de textos e intérpretes.

História

Retome as informações sobre a 
família real portuguesa levantadas 
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antes da leitura do livro. Amplie 
essa atividade propondo que os 
alunos construam a árvore gene-
alógica da família real até três ge-
rações antes e depois, revisando, 
assim, os principais nomes da his-
tória portuguesa e desenvolvendo 
as noções de genealogia. Motive os 
alunos a partirem do curioso nome 
de Pedro: Pedro de Alcântara Fran-
cisco António João Carlos Xavier de 
Paula Miguel Rafael Joaquim José 
Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim 
de Bragança e Bourbon (p. 70) – e 
de seu irmão Miguel – Miguel Maria 
do Patrocínio João Carlos Francisco 
de Assis Xavier de Paula Pedro de 
Alcântara António Rafael Gabriel 
Joaquim José Gonzaga Evaristo de 
Bragança e Bourbon (pp. 17 e 18). 
A atividade pode ser ampliada com 
as disciplinas de Língua Inglesa e 
Língua Espanhola, explorando o 
vocabulário de relações de paren-
tesco nesses idiomas.

Explore aspectos sociais atuais 
e anteriores à Proclamação da Re-
pública, como, por exemplo, a afir-
mação da p. 7: “Ah, como o irmão 
gostava de música! Miguel era mais 
quieto e preferia o silêncio. Quan-
to às irmãs... Quem se importava 
com o que as meninas pensavam?”. 
Aborde o papel das mulheres na 
sociedade atual e nas passadas, va-
lorizando e incentivando a voz e o 
protagonismo feminino. Destaque 
as personagens femininas do livro: 
Estela, a menina esperta e atrevida; 
Raquel, a mãe carinhosa e profissio-
nal dedicada; Lia, a tia física; além 
da menção a Leopoldina, que em 

2 de setembro de 1822 assinou o 
decreto de Independência do Brasil 
(“– Nunca subestime uma mulher 
no trono – sorriu Raquel, orgulho-
sa” – p. 56).

Questione os alunos sobre a rela-
ção de Pedro com sua família, em 
especial com a sua mãe. No capítu-
lo 3 (p. 15), fica implícita a relação 
de distanciamento e pouca autori-
dade dela sobre ele na frase: “Sem 
hesitar, o herdeiro do trono se apro-
ximou. Seu pai dizia que, às vezes, o 
filho mais velho era impetuoso de-
mais para o seu próprio bem. Já sua 
mãe dizia... Bem, a mãe não dizia 
nada para Pedro. Dizia para Miguel: 
‘Cuidado. Não se aproxime. Não to-
que. Não se machuque’. Não era de 
admirar que o irmão menor fosse 
considerado um parvo”. A relação 
afetuosa do menino com Raquel 
demonstra a diferença em relação à 
sua referência familiar.

No capítulo 3 (p. 18), informa-
-se ao leitor a relação futura entre 
os irmãos (“Dom Miguel. Que, ao 
crescer, se tornaria inimigo mortal 
de seu irmão Pedro.”), que, a prin-
cípio, pareciam ter um relaciona-
mento comum entre irmãos mais 
velhos e mais novos de brincadei-
ras e cuidados, como mencionado 
na p. 15: “O garoto maior pensou 
em caçoar do pequeno, mas de-
sistiu. Miguel estava assustado. 
Talvez estivesse mesmo febril, 
pois tinha a mão gelada. Somen-
te quando chegaram ao destino é 
que Pedro se deu conta de que o 
irmão não estava delirando”. 

Outro aspecto relevante a ser 
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discutido em sala é o sistema edu-
cacional de cada época. Em con-
traponto às atuais escolas maciças 
e com turmas mistas, à época de 
Pedro a educação era restrita aos 
meninos; ele, no entanto, por se tra-
tar de um futuro rei, contava com 
um mentor, um professor que lhe 
apresentasse “o saber do mundo. 
Ou parte dele, pelo menos” (p. 45). 
Aborde também o deslumbramen-
to do menino ao ir ao colégio com 
o amigo Felipe, com os saberes e os 
relacionamentos que o caracteri-
zam. Comente também que Felipe 
afirma gostar de ir à escola, o que o 
distingue dos meninos da sua ida-
de em geral (p. 46).

Explore aspectos da sociedade 
atual carioca que não correspon-
dem à realidade do menino Pedro 
quando da sua infância, como ir 
à escola de futebol ou jogá-lo na 
areia, “pegar jacaré” na praia, chu-
par picolé, comer biscoito de pol-
vilho ou goiabada, tomar guaraná 
ou suco de caju, visitar o Cristo Re-
dentor, o Jardim Botânico, o Museu 
do Amanhã e ver o pôr do sol do 
Arpoador (p. 71), ou mandar men-
sagens de celular (p. 76). Outro as-
pecto, este de ordem sociológica, 
é a afirmação de Estela de que sua 
mãe iria viajar com o namorado  
(p. 73), composição familiar impen-
sável há duzentos anos e hoje tão 
naturalizada. 

Também podem ser abordados 
outros aspectos contrastantes da 
sociedade do século XIX e da atu-
al, como a própria figura do rei. Na 
nossa era, é um menino conectado, 

informal no trato, na linguagem e 
nas vestimentas, que exerce suas 
funções reais por meio do celular, 
com vídeos (“– E aí, galera? Partiu 
assinar hoje o tratado que vai fazer 
o Grande Reino Unido ficar ainda 
mais poderoso!...” – p. 114 – ou: “–  
E é isso aí, galera! Depois do tratado 
vai rolar um baile tipo do tempo do 
rei Sebastião! Com aquelas roupas 
estranhas e tudo. Vou transmitir ao 
vivo um pouco da festa pra vocês! 
Fiquem ligados no canal real!” –  
p. 124). Discuta com os alunos 
como seria a realeza nos dias atuais, 
como de fato se exerce a liderança 
e a comunicação oficial nos países 
onde atualmente ainda há monar-
quia (como Inglaterra e Espanha, 
por exemplo), e como isso é feito 
nos países democráticos como o 
próprio Brasil, em contraposição 
aos sistemas de séculos atrás.

No capítulo 5, na p. 24, mencio-
na-se o acervo do Museu Nacional e 
os objetos arqueológicos que nele 
constavam, como o esqueleto de 
Luzia, que tinha 11 mil anos e era o 
fóssil humano mais antigo desco-
berto na América. O livro menciona 
também o fóssil de um dinossauro 
(Maxakalisaurus topai, o Dinoprata 
– p. 25), a história de tribos inteiras 
(p. 30), outros documentos históri-
cos e a importância do edifício que 
fora incendiado (“– Um rei... Dois 
imperadores moraram aí... impera-
trizes... princesas... todos os docu-
mentos... móveis, pisos, objetos... 
É a história do Brasil vindo abaixo” 
– p. 30). Discuta em sala o trabalho 
dos arqueólogos e paleontólogos 
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e oriente os alunos a pesquisarem 
Luzia e sua importância para a his-
tória mundial. Eles podem pesqui-
sar também Luzia relacionada ao 
incêndio e descobrirão que o crânio 
dela foi encontrado fragmentado 
nos escombros do edifício. Explo-
re a importância da preservação 
do patrimônio histórico nacional e 
mundial, o papel dos profissionais 
que trabalham na área de pesquisa 
e conservação e a importância dos 
museus. Oriente-os a pesquisarem 
o status atual do Museu Nacional 
de Arqueologia e Antropologia: 
quais foram as consequências da 
perda do acervo e o que está sendo 
feito para recuperar esse patrimô-
nio histórico.

Com relação aos fatos históricos, 
proponha que os alunos comparem 
a linha do tempo, as pesquisas e os 
apontamentos sobre a História do 
Brasil feitos antes da leitura do livro 
com o que aconteceu sob o reinado 
do personagem fictício, o rei dom 
Sebastião II, “fundador da dinastia 
d’Ávidos”. Contraponha, por exem-
plo, o impacto no curso da história 
e as consequências disso para o 
Brasil atual e para o mundo se ela 
fosse de fato alterada com base 
na narrativa apresentada no livro  
(pp. 86 e 87, entre outras) e o nome 
da cidade de Petrópolis (“Sebastia-
nópolis” – p. 111).

Explore também a importância 
do imperador dom Pedro I para a 
conquista da Independência do 
Brasil em relação a Portugal e o 
fato de ele ter composto o Hino da 
Independência, em 1822 (p. 69). Se 

julgar oportuno, trabalhe em sala 
a letra e a melodia da canção, as-
sociando-as ao contexto em que 
foi escrita. 

Promova um debate sobre a in-
tersecção entre a história cotidia-
na dos personagens e a História 
do país abordando a influência 
das pessoas e dos fatos na cons-
trução da identidade e da memó-
ria de um país e a importância de 
preservar a História, tal como afir-
mado por Raquel na última pági-
na da narrativa (p. 159).

Se julgar oportuno, amplie a dis-
cussão sobre o continuum espaço-
-tempo propondo que assistam à 
série Ministério do tempo, produzida 
em Portugal, baseada na produção 
espanhola El ministerio del tiempo 
(classificação etária: 12 anos). Am-
bas tratam de portais do tempo 
que permitem transportar os per-
sonagens a outras épocas e intervir 
no curso da história dos respectivos 
países. Por se tratar de produções 
atuais que mesclam passado com 
presente contemporâneo, podem 
ser interessantes para despertar 
nos alunos os conhecimentos so-
bre esses países e a influência deles 
na história do Brasil, estabelecendo 
relações com o livro.

Geografia

Explore as características geográ-
ficas do Brasil que são apresenta-
das durante a leitura. No capítulo 
1 – “O misterioso buraco de luz e 
névoa”, por exemplo, são mencio-
nados a areia das praias, as folhas 
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das bananeiras, a ausência da neve, 
o clima quente, os animais “bizarros 
e exóticos” (p. 7). Comente que a 
fauna e a flora são descritas, nesse 
trecho, sob a perspectiva dos por-
tugueses, acostumados ao clima 
frio e às características geográficas 
de seu país e da Europa em geral, 
muito diferentes das de um país 
dos trópicos como o Brasil.

Outros temas subjacentes men-
cionados na obra, embora não 
sejam desenvolvidos em profun-
didade, podem motivar trabalhos 
em sala, como o trecho “o rei, que 
no momento se banhava como se 
a água do planeta fosse infinita”  
(p. 134), que pode iniciar um traba-
lho de conscientização sobre o uso 
racional da água.

Um tema que pode gerar uma dis-
cussão construtiva em sala é o do 
bullying. No capítulo 4, p. 20, Estela 
defende o amigo Felipe dizendo: 
“– Pare de chamar o Lipe de mar-
mota! Isso é bullying, sabia?”. Felipe 
se demonstra incomodado com o 
apelido depreciativo em diversas 

ocasiões, como na p. 21:“– Eu sei 
que preciso me soltar mais, Estela 
— admitiu o menino, abraçando a 
bola. – Todo mundo me fala isso. E 
eu quero tentar, mas, às vezes, pa-
rece tão difícil!”. Proponha que os 
alunos pesquisem o significado do 
termo e por que ele costuma ser 
associado a alguém desengonçado 
ou pouco corajoso. Explore de for-
ma positiva o personagem de Felipe 
destacando que ele reconhece sua 
insegurança e proponha que exer-
çam a empatia pensando em como 
ele se sentia diante das suas dificul-
dades sociais. Reitere também que 
o apelido o incomodava a ponto de 
motivá-lo a superar sua inseguran-
ça no episódio da entrada à sede da 
Glolus e em muitas situações mais 
adiante. Aborde o tema do respeito 
às diferenças físicas e de personali-
dade entre as pessoas de diferentes 
idades e da valorização de todos. 
Se julgar oportuno, trate dos apeli-
dos dos alunos da sala de forma a 
desnaturalizá-los e desconstruí-los, 
combatendo, assim, o preconceito. 
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