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Conhecido pelos clássicos infanto-juvenis Memórias de um Cabo de 

Vassoura e Confissões de um Vira-lata, Orígenes Lessa em Procura-

se um Rei  cria mais  uma  história bem humorada e muito bem 

escrita. Três personagens de um lugar imaginário, Baratolândia, 

desembarcam no Brasil à procura de um novo rei para seu 

misterioso país. Durante a missão em terras brasileiras, o sábio 

Dom Pirilipífano, o Marquês de la Mandura e o coronel Antony Nebukov de la Perissilva 

encontram, sem nenhum critério,  o candidato ao trono: Zé Guilherme, conhecido por 

Guima, um  garoto de Copacabana, filho de dona Antoninha, viúva de um porteiro de 

edifício. Era demais para o garoto. Ora tratado como um rei, ora como um simples idiota, ora 

certo de lidar com fugitivos do manicômio, ora num clima de fantasmagoria. 

Muita ação, diálogos divertidos e bem construídos marcam esta narrativa impossível parar de 

ler.     

 

Temas Principais: Aventura, Imaginação, Humor, Comportamento.       

Temas Transversais: Ética.  

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: levantar hipóteses sobre a história 
 

1. Leia a sinopse acima e... 

a. Use seus conhecimentos e sua imaginação e arrisque um palpite: como e qual o 

motivo de Guima ter sido escolhido?  

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro 
 

1. Leia integralmente o livro com a intenção de conferir as hipóteses levantadas na 

questão anterior e conhecer história e os personagens. 

2. Crie caricaturas dos três personagens de Baratôlandia. 

3. Explique como Guima foi escolhido para ser o rei de Baratolândia. 

4. Conte sobre as várias etapas de como Guima reagiu ao saber que seria o rei de 

Baratôlandia. Para tanto faça um quadro sinótico.  

5. Destaque algumas passagens em que Baratolândia assemelha-se ao Brasil.  

6. Leia o trecho a seguir e complete os espaços em branco sem consultar o livro: 

Apesar de sua modéstia, __________ de um porteiro de edifício, atropelado por um 

__________, dona __________ nascera com vocação de __________. Já fora Miss Objetiva 

em Parada Lucas. Chegara a __________ do Social Elite Clube, do Encantado, pouco antes do 
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_____________ que interrompera a carreira. Mudara-se para a __________ sul, com o novo 

emprego do ______________, porteiro do Edifício Rainha ____________, denominação que 

se refletia no nome escolhido para o filho. 

7.  Escreva mais um capítulo, depois do final do livro, com a intenção de contar sobre o 

primeiro dia de reinado de Guima. Lembre-se de dar um título.    

 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno 
 

1. Pesquise para saber mais sobre a vida e a obra de Orígenes Lessa. 

2. Pesquise para saber mais sobre a vida e a obra do ilustrador.  

3. Pesquise sobre Carlos Magno, Luís XIV e Nero citados no capítulo Eles são reis, lá se 

entendem. 

4. Pesquise para conhecer sobre os bairros de Copacabana e Parada Lucas, no Rio de 

Janeiro. 

5. Imagine que você é o prefeito de sua cidade. Quais seriam as suas prioridades em 

relação ela? Escolha duas explique.  
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