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Preparando a leitura

A capa e o título
Apresente o título do livro aos 

alunos. Eles já leram alguma outra 
história protagonizada pela família 
da garota Ludi? Poderiam compar-
tilhar suas impressões com os co-
legas? Após esse breve bate-papo, 
questione-lhes sobre a expressão 
“na chegada e no bota-fora da fa-
mília real”. Afinal, que família real 
é essa? A julgar pelas ilustrações 
de capa – caravelas e figurinos das 
personagens –, quando e onde 
eles imaginam que a história deve 
ocorrer? Por quê? Por fim, peça 
para algum aluno ler em voz alta 
a sinopse do livro, em sua quarta 
capa. Quais são as expectativas da 
turma para a leitura?

O universo e a obra
Histórias de viagens no tempo 

sempre são interessantes! Se os 
alunos pudessem escolher uma 
época para visitar, qual seria? A pré-
-história com seus dinossauros? O 
momento da descoberta do Brasil? 

O próprio dia em que nasceram? 
Conduza um bate-papo de modo 
que todos possam expressar seus 
desejos. Em seguida, proponha que 
cada aluno faça um desenho bus-
cando retratar essa viagem.

Lendo o livro

Ao longo da leitura, peça aos alu-
nos que se atentem aos seguintes 
pontos:
1. Situadas em 2008 ou em 1808, 

diversas passagens da narrativa 
levam em consideração a cida-
de do Rio de Janeiro, com suas 
ruas e paisagens. Que tal trans-
crever nomes de todos os luga-
res da cidade citados para, em 
seguida, buscar por imagens 
na internet? Essa atividade com 
certeza vai estimular o imaginá-
rio da turma, além de despertar 
um maior interesse pela capital 
carioca.

2. As ilustrações do livro também 
merecem especial atenção. 
Além das grandes imagens que 
sintetizam cenas mais marcan-

O Brasil colonial de 1808 é o cená-
rio desta nova aventura da família 
Manso (História). Inspirada pelas 
comemorações dos 200 anos da 
chegada na família real portuguesa 
ao Brasil, em 2008, a garota Ludi fa-
cilmente convence seus pais, irmãos 
e empregada doméstica a embarcar 
em uma nova e divertida viagem ao 

passado (Viagem no tempo). Mas a 
promessa de apenas observar, sem 
interferir no curso dos acontecimen-
tos, vai ser mais difícil de cumprir do 
que eles haviam imaginado! Entre 
uma partida de futebol com Dom 
Pedro I e uma quase “inconfidência 
carioca”, os Manso terão que suar a 
camisa para passar despercebidos! 
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tes, há uma série de pequenos 
desenhos que dão um toque 
para quase todas as páginas do 
livro. Quais são os principais ele-
mentos retratados? Como eles 
se relacionam com a história?

Além dessas atividades de caráter 
mais geral, algumas passagens do 
texto merecem maior atenção:

p.25 e 26: Para inspirar a família 
em sua viagem, dona Sandra 
apresenta a todos um livro de 
pinturas de artistas que retra-
taram o Rio de Janeiro durante 
o início do século XIX. São eles: 
Debret, Thomas Ender e Rugen-
das. Que tal pesquisar por algu-
mas imagens desses pintores na 
internet? Um quadro que mere-
ce especial atenção é o “Sábio 
trabalhando em seu gabinete”, 
de Debret.

p. 38 a 40: Recém-chegada ao Rio 
colonial, a família Manso se de-
para com um senhor que está 
espantando os animais da rua. 
Ele se dirige aos integrantes 
da família Manso de uma ma-
neira muito curiosa, utilizando 
expressões como “nhonhô” e 
“iaiá”. Os alunos já ouviram essa 
expressão antes? Que tal expe-
rimentar a sua sonoridade, len-
do as falas dessa personagem 
em voz alta?

p. 72: Quando as crianças saem às 
escondidas na madrugada, são 
avisadas sobre alguns perigos 
da região: “Tem muito capoeira 
à solta pela cidade, iaiá. É peri-

goso”. O que são “capoeiras”? Por 
que os alunos imaginam que 
eles eram perigosos no Brasil 
colonial?

p. 82: Dom Pedro de Alcântara Fran-
cisco Antônio João Carlos Xavier 
de Paula Miguel Rafael Joaquim 
José Gonzaga Pascoal Cipriano 
Serafim de Bragança e Bourbon! 
Afinal, por que será que Dom Pe-
dro possuía um nome tão gran-
de? Que sensação esse nome 
causa nos alunos?

p. 91: Dona Sandra diz algo bas-
tante curioso: “Diga ao povo 
que nós ficamos!”. Os alunos já 
ouviram alguma frase parecida 
com essa? Proferida por Dom 
Pedro I na ocasião do retor-
no da família real a Portugal, a 
expressão ficou famosa na his-
tória do Brasil. Vale a pena dar 
uma pesquisada!
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Após a leitura

Reflexão
Uma viagem pela história do nos-

so país pode ser muito reveladora! 
Na opinião dos alunos quais são as 
principais diferenças entre o Brasil 
de hoje e o de 200 anos atrás? E as 
semelhanças? Na lousa da sala de 
aula, escreva as expressões “Hoje” e 
“1808”, separadas por um traço ver-
tical. Se por um lado algumas coisas 
mudaram, como o avanço tecnoló-
gico e o fim da escravidão; por outro, 
muitas infelizmente permanecem 
parecidas, como a discriminação ra-
cial e a desigualdade social.

Viagem no tempo (Gênero tex-
tual: entrevista)

Ao viajar para o passado, Ludi e sua 
família têm a chance de encontrar 

e conversar com diversas figuras 
históricas, tais como Dom Pedro I, 
Dona Carlota Joaquina e Padre Luís 
Gonçalves. Se os alunos pudessem 
viajar para o passado, com quem 
gostariam de conversar? O que per-
guntariam para essa pessoa? Peça 
que cada estudante escolha uma 
figura histórica para fazer uma en-
trevista ficcional, redigindo tanto 
as perguntas que fariam, quanto às 
respostas que imaginariam obter. 
Para guiar o exercício, oriente os 
alunos a fazerem uma breve pesqui-
sa a respeito da personalidade que 
gostariam de entrevistar, isso com 
certeza tornará a atividade mais 
completa e interessante.

História
Que tal fazer um intercâmbio 

com as aulas de História? Tomando 
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por base o Brasil Colonial, de 1500 a 
1822, levante com a turma os prin-
cipais acontecimentos do período, 
de modo a construir uma grande 
linha do tempo. O descobrimen-
to, as missões jesuítas, a abolição 
da escravidão, a chegada da famí-
lia real portuguesa, entre muitos 
outros, são alguns exemplos de 
acontecimentos significativos que 
podem compor essa cronologia. 
O resultado da atividade pode ser 
apresentado em grandes painéis 
de cartolina, expostos lado a lado 
nas paredes da sala de aula. Para 
aprofundar a atividade, divida a 
turma em grupos, pedindo-lhes 
que façam uma breve pesquisa em 
torno de cada evento citado, de 
modo a complementar os painéis 
com informações históricas e ima-
gens ilustrativas.

História (Gênero textual: carta)
Peça aos alunos que se imagi-

nem na pele de Ludi para escrever 
uma carta ao menino Dom Pedro 
I. Como alguém do “futuro” que 
conselhos a garota poderia dar 
ao primeiro Imperador do Brasil? 
Será que ela teria algum pedido 
especial para fazer? Ou será que 
ela apenas lhe contaria um pouco 
sobre a realidade do país do século 
XXI? É hora de soltar a imaginação 

5

SDS Editora de Livros Ltda.
Rua Mourato Coelho, 1215 (Fundos) – Vila Madalena 

CEP: 05417-012 – São Paulo – SP – Brasil – Tel./Fax: (11) 3032-7603
www.brinquebook.com.br/escarlate – edescarlate@edescarlate.com.br

e aproveitar a chance, ainda que 
ficcional, de modificar um pouco a 
história do Brasil!

Indicações de leitura da mesma 
autora

• Ludi e os fantasmas da Biblioteca 
Nacional.  
São Paulo: Escarlate

• Ludi vai à praia: A odisseia de uma 
Marquesa.  
São Paulo: Escarlate

• Ludi na Floresta da Tijuca.  
São Paulo: Escarlate


