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O livro
Era um domingo de setembro. Miguel e seu irmão mais velho, 
Pedro, brincavam animadamente de esconde-esconde na sala de 
casa. Uma cena comum, que poderia se passar com qualquer fa-
mília, não fossem alguns detalhes: o ano era 1810, a casa era um 
palácio no Rio de Janeiro e os meninos eram nosso futuro primeiro 
imperador Pedro I e seu irmão. Pois é justamente nesse momento 
que se abre um buraco no meio da sala. Assustado, Miguel chama 
Pedro que, brandindo sua espada de brinquedo, entra no túnel. 
Onde vai dar a passagem? No Museu Nacional, no ano de 2018! 
Assim começa este romance histórico para jovens leitores, com to-
dos os elementos capazes de prender a atenção do pré-adolescen-
te: uma narrativa ágil, levemente distópica, repleta de aventura, 
mistério e situações cotidianas com as quais se identificar.

Em sala de aula
A história da independência é o principal tema da obra para se 
trabalhar em sala, ainda mais considerando que se comemora o 
bicentenário da data em 7 de setembro de 2022. Com Dom Pe-
dro preso a 2018, o presente que conhecemos começa a mudar. 
O que teria acontecido se o Brasil se mantivesse colônia de Por-
tugal? A autora explora bem uma versão possível, combinada à 
ficção distópica do romance. Vale pensar com a turma outras pos-
sibilidades, mostrando assim os desdobramentos históricos que já 
conhecemos. Por que, afinal, foi importante o “grito do Ipiranga”? 
A Física também aparece por aqui, nas explicações sobre viagens 
no tempo. Nesse sentido, uma ideia é explorar a multimodalidade 
e apresentar aos alunos a cine série De volta para o futuro, ícone 
da cultura pop dos anos 80 e várias vezes citada neste livro. 
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