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EBS À BEIRA DOURO – MEDAS  

PORTUGUÊS  9.º ANO 
 

GUIÃO DE LEITURA 
 

O meu pé de laranja lima 
de José Mauro de Vasconcelos 

 

A. PRÉ-LEITURA  

 
1. O AUTOR 
 

Elabora um texto expositivo de notas biográficas acerca do autor. 
 
 
 

 

B. QUESTIONÁRIO 

 
1. AS PERSONAGENS 

Quem são – elabora uma ficha de apresentação das personagens, com os nomes, a relação com Zezé 
e as principais características. 

 
2. TEMAS 

a) O sonho e a realidade 
1. Fornece dois exemplos de como Zezé mistura o sonho e a realidade. 
2. Por que razão ele faz isso? 

 
b) A pobreza 

Apresenta dois exemplos da pobreza da família de Zezé. 
 

c) A violência doméstica 
Como reage Zezé aos maus tratos que lhe fazem? 
 

d) Os afetos 
Onde é que Zezé encontra os afetos que lhe faltam do lado do pai e da mãe? 
 

e) A aprendizagem 
Zezé evoluiu ao longo da história, sobretudo na segunda parte. O que é que ele aprendeu? 

 

3. INTENCIONALIDADE 

 
Apresenta a intencionalidade desta narrativa. Podes começar a resposta por:  

 Esta história pretende... 
 Com esta história, o autor quis mostrar... 
 A mensagem desta história é que...  

 
 

C. DEPOIS DE LER 

 

1. REFLEXÃO 

a) Qual é a importância do pé de laranja lima referido no título? 
b) Por que será que muita gente chora ao ler este livro? 

 

2. OPINIÃO 

 
Escreve um texto de opinião, entre 160 a 220 palavras, acerca da obra. 
Deverás referir o assunto e salientar os aspetos positivos da sua leitura. 
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O menino Zezé, filho de uma família muito pobre, cria um mundo de fantasia para se refugiar de uma realidade exterior 
áspera. Assim é que um pé de laranja-lima se torna seu confidente, a quem conta suas travessuras e dissabores. No 
hostil mundo adulto ele encontra amparo e afeto em algumas pessoas, sobretudo em Manuel Valadares, o Portuga, 
uma figura substituta do pai. A vida, porém, lhe ensina tudo cedo demais. 

http://jessicacorrea.150m.com/Livros/mepedelaranjalima.pdf  
 

O leitor vai encontrar a história comovente do menino Zezé, de seis anos, um rapaz pobre, inteligente, sensível e 
carente. Com a falta de afecto que não encontra na família, o endiabrado rapaz vai pelas ruas fazendo mil travessuras. 
Zezé aprende tudo sozinho, é o "descobridor das coisas". Descobre a ternura e o carinho no amigo "Portuga". Inventa 
para si um mundo de fantasias em que o grande confidente é o Xururuca, o pé de Laranja Lima. Mas a vida ensina-lhe 
tudo demasiado cedo, e Zezé descobre o que é a dor e a saudade - "Por que contam coisas às criancinhas?". 
 
http://www.fnac.pt/O-Meu-Pe-de-Laranja-Lima-Jose-Mauro-de-Vasconcelos/a177718  
 

É um livro extremamente marcante, comovente e triste. Marcante pela ironia da sua história, comovente pela 
simplicidade transmitida e com que é escrito e triste pela dor e pelas perdas retratadas. Um livro que eu gostei de ler e 
que pela sua simplicidade e frontalidade me transmitiu a sua mensagem e sentimentos imiscuídos de uma forma subtil 
e profunda. Com uma mescla de turbulentas emoções e pequenas conquistas e vitórias, vividas pelas personagens, que 
vêm ao rubro de forma simples e eloquente em cada palavra, eu senti-me como se também eu participasse na história. 
Neste livro o mais importante não é os grandes feitos ou qualquer outro acto considerado por nós, na nossa cegueira e 
egocentrismo, digno e merecedor de importância, mas sim, as pequenas coisas, que no fundo acabam por ser as mais 
bonitas e importantes; as pequenas vitórias; a dor e a conquista, do mundo real e da vida real, que acabam por ter uma 
fantasia mais doce e bonita e um misticismo mais profundo, do que as grandes lendas ou histórias, apenas pelo que 
são. 

José Mauro de Vasconcelos conta-nos a história de um menino chamado Zézé, com seis anos, pobre, extremamente 
inteligente, sensível e carente. Não encontrando na família e nas pessoas a ternura e o afecto de que necessita, Zézé 
entrega o seu amor às pequenas coisas, mas em especial a Xuxuruca ou Minguinho, o seu pé de Laranja Lima, que se 
torna o seu grande confessor, amigo e companheiro de brincadeiras. Com Minguinho, Zézé protege-se do mundo real 
com uma barreira feita de brincadeiras, canções e da doce ilusão da inocência. 

Numa tentativa de despertar as pessoas que o rodeiam para a sua presença, ele sai para a rua fazendo asneiras e 
pregando partidas, o que tem como consequência as enormes e tradicionais "zurras" de que infelizmente é alvo. Zézé 
vive uma vida triste e pobre, onde consegue encontar a sua luz e felicidade através do seu enorme coração e 
capacidade para amar e perdoar. Mas este Mundo está prestes a mudar. Zézé acaba por descobrir a ternura e carinho 
de que tanto necessita com o seu amigo "Portuga", que torna a sua existência agradável e feliz. No entanto... a história 
de Zezé é recheada de ironia... Quando finalmente o seu pai volta a ter um emprego capaz de lhe proporcionar uma 
vida confortável e estável, perde também os seus dois grandes centros geradores de ternura e felicidade. Zézé 
descobre o que é a dor da perda e da saudade, perdendo assim também a sua inocência e capacidade de se abstrair do 
Mundo através de brincadeiras, histórias e pequeninas crenças. "Por que contam coisas às criancinhas?". 

Filipa Mendes Oliveira 

http://www.esec-emidio-navarro-alm.rcts.pt/mar_da_palha_11/o_meu_pe_de_larnja_lima.htm  
 
 
Opinião pessoal: Como diria o brasileiro: "Amei esse livro!" 
Ler este livro, para mim, foi ver o mundo através dos olhos de um menino de cinco anos, precoce, pobre, traquinas, 
mas muito meigo e ternurento.  
Não sei como vocês classificam um bom livro, mas para mim é aquele que me desperta emoções, me faz sentir 
empatia, revolta, ternura, ou o que quer que seja, pelas personagens e situações que relata.  
E este foi um desses livros.  
Confesso que há muito muito tempo um livro não me punha a deitar a lágrima, mas este conseguiu. 
O retrato de pobreza numa família numerosa, o desemprego do pai e a consequente falta de dinheiro para comprar 
uma simples prenda de Natal, por mais simbólica que fosse, aos próprios filhos, é de cortar o coração.  
Adorei a maneira como o Zezé tratava os irmãos: o Totoca (António, de seu nome original), e a Godoia (Glória), 
desarmaram-me logo! 
E depois aquele interesse incessante, aquela curiosidade em querer saber sempre mais, em querer compreender o 
significado de todas as palavras que ouvia e que o tio lhe ensinava. 

http://jessicacorrea.150m.com/Livros/mepedelaranjalima.pdf
http://www.fnac.pt/O-Meu-Pe-de-Laranja-Lima-Jose-Mauro-de-Vasconcelos/a177718
http://www.esec-emidio-navarro-alm.rcts.pt/mar_da_palha_11/o_meu_pe_de_larnja_lima.htm
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As cenas mais marcantes: 
Quando o Zezé anda a roubar flores para levar à professora, porque não suporta ver o copo da secretária sempre vazio. 
As voltas que ele dá no dia de Natal, para tentar pôr o pai com um sorriso nos lábios. 
As surras monumentais, de caixão à cova. Surreal! 
A amizade que cria com o Portuga e o desfecho da mesma... snif snif... 
Resumindo e concluindo, um livro de leitura obrigatória, a não perder mesmo! 
http://ratinhodebiblioteca.blogspot.pt/2009/11/na-mesinha-de-cabeceira-esta.html  

http://ratinhodebiblioteca.blogspot.pt/2009/11/na-mesinha-de-cabeceira-esta.html

