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Preparando a leitura

A capa e o título
Apresente o título da obra para a 

turma, chamando especial atenção 
ao subtítulo. O que é uma odisseia? E 
uma marquesa? Peça também que os 
alunos observem a ilustração da capa, 
identificando os principais elementos 
retratados. A julgar pelas imagens, 
onde a história se passa? Por fim, leia 
com a turma a sinopse do livro, locali-
zada na quarta capa. O texto nos ofe-
rece novas pistas sobre a obra, como 
a questão da preservação do meio 
ambiente e o tom fantástico que per-
meia a narrativa. Diante de tantas in-
formações, quais são as expectativas 
da turma para a leitura?

O universo da obra
A poluição dos oceanos é um pro-

blema sério que deve ser tratado 
com urgência e cuidado. Os alunos 
já se depararam com essa questão? 
Já estiveram em uma praia visivel-
mente suja ou não puderam entrar 

Tomar banho de mar é sempre 
divertido, mas... e se as águas esti-
verem poluídas? (Meio Ambiente) 
Nesta obra de Luciana Sandroni, a 
garota Ludi tem o seu dia a dia in-
terrompido pela urgência de um 
problema ambiental. Entre a re-
cuperação nas aulas de português 
e a vontade de assistir televisão, 
ela decide fazer uma visita à Praia 
do Flamengo, que foi interditada 
por causa da poluição da água. O 

que seria um simples e triste pas-
seio se transforma em uma gran-
de aventura quando uma onda 
forte arrasta a garota para o fun-
do do mar (Aventura). A partir 
deste momento, a história ganha 
um tom fantástico e Ludi se vê na 
companhia de diversos animais 
marinhos, como o Tatuí e o Zé do 
Polvo, que pedem sua ajuda para a 
difícil tarefa de despoluir a Baía de 
Guanabara (Defesa dos animais). 
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no mar pelo fato de a água estar 
imprópria para banho? Poderiam 
compartilhar suas experiências com 
a turma? Após um primeiro bate-
-papo, divida a turma em grupos 
de aproximadamente seis alunos e 
peça para cada grupo elaborar um 
plano de despoluição da água do 
mar. Para tanto, levante algumas 
possibilidades, como promover 
uma campanha de conscientização 
ou realizar um mutirão de recolhi-
mento do lixo da praia. A ideia é 
promover o  engajamento ambien-
tal! Ao final da atividade, cada gru-
po pode apresentar a sua ideia com 
uma explanação oral.

Lendo o livro

Todos os capítulos do livro são 
introduzidos por algumas ilustra-
ções. Durante a leitura, peça que 
os alunos observem essas imagens, 
buscando estabelecer relações com 
os capítulos que as seguem. Os de-
senhos oferecem pistas sobre os 

A OBRA EM POUCAS PALAVRAS



episódios que estão por vir? Aju-
dam a ambientar a narrativa?

Ao longo da leitura, alguns trechos 
também merecem especial atenção:

p. 24: Além de apontar os primeiros 
sinais de poluição nas praias, o 
capítulo cita o nome de diver-
sas praias do Rio de Janeiro, tais 
como Ipanema, Leblon, Barra, 
Recreio, etc. Os alunos conhe-
cem essas praias? Que tal pes-
quisar por algumas imagens na 
internet? Isso povoará o imagi-
nário da turma, contribuindo 
para a fruição da leitura.

p. 27 a 31: Seu Marcos dá uma aula 
de história sobre a Baía de Gua-
nabara, desde a chegada dos 
portugueses até os dias atuais, 
passando por temas como a 
caça às baleias e a poluição. Que 
tal transcrever os principais epi-
sódios narrados por seu Marcos, 
criando uma linha do tempo da 
Baía de Guanabara? 

p. 41: A partir deste momento, a his-
tória ganha um tom mais fan-
tástico e Ludi passa a conviver 
com animais marinhos no fun-
do do mar! Que sensações essa 
mudança provoca na turma? Os 
alunos conhecem outra história 
em que as personagens se trans-
portam para outra dimensão? O 
clássico Alice no país das maravi-
lhas é um bom exemplo desse 
tipo de recurso! 

p. 46: “Os doze trabalhos da Marque-
sa ou A odisseia de uma marque-
sa...”: os alunos entendem essas 
referências? Se necessário, expli-
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que-lhes que Ludi está brincan-
do com as histórias dos heróis 
Hércules e Ulisses, clássicos da 
mitologia grega.

p. 48: Ludi se depara com uma gran-
de variedade de animais mari-
nhos, como mexilhões, robalos 
e corvinas. Os alunos conhecem 
todas as espécies citadas? Que 
tal buscar por algumas referên-
cias na internet? Conhecimento 
nunca é demais!

p. 54: “O mar não está pra peixe”. Qual 
é o significado dessa expressão? 
O que o Zé do Polvo quer dizer?

p. 56: Dona Concha morava em uma 
praia na Baía de Todos os Santos. 
Os alunos já ouviram falar dessa 
baía? Onde ela fica?

p. 56 e 57: Algumas músicas de Do-
rival Caymmi são citadas. Que 
tal procurar as melodias na in-



ternet e escutá-las? Os alunos 
já ouviram essas músicas antes?

p. 60: Mais uma referência cultural é 
citada: a famosa escultura O pen-
sador, de Auguste Rodin. Nada 
melhor do que visualizar a escul-
tura por meio de uma breve pes-
quisa na internet.  Os alunos já a 
conheciam? 

p. 67: Em resposta ao pedido de 
ajuda dos animais, o governa-
dor do Rio de Janeiro lhes envia 
uma carta um tanto displicente, 
minimizando o problema da 
poluição. Os alunos esperavam 
outro tipo de resposta? Por 
quê? Como cidadãos preocu-
pados com a saúde do planeta, 
qual seria a resposta que eles 
gostariam de receber?

Após a leitura

Reflexão
Em busca de ajuda para despoluir a 

Baía de Guanabara, Ludi e seus ami-
gos recorrem a três figuras distintas: 
o governador do Rio de Janeiro, o 
orixá Iemanjá e o marinheiro Velho 
Lobo do Mar. Curiosamente, não foi 
a entidade política e tampouco a di-
vindade quem conseguiu solucionar 
o problema, mas uma figura popular 
– um marinheiro apaixonado pelo 
seu ofício. Convide os alunos a re-
fletirem sobre esse desenlace. Que 
mensagem parece pulsar do desfe-
cho? Será que a autora está nos fa-
zendo um convite a valorizar a força 
dos trabalhadores comuns? Será 
que está nos dizendo que a popu-
lação, quando engajada, consegue 

fazer a diferença? Promova uma re-
flexão sobre o tema, permitindo que 
todos se sintam livres para expressar 
suas opiniões, respeitando a plurali-
dade dos pontos de vista.

Meio Ambiente (gênero textual: 
cartas e bilhetes)

Na opinião dos alunos, qual é o 
problema ambiental mais urgente 
a ser resolvido na cidade onde eles 
vivem? Certamente existem muitos! 
Mas talvez o principal seja um rio a 
ser despoluído, ou um terreno que 
se tornou uma espécie de lixo a céu 
aberto... Uma vez definido o proble-
ma de maior urgência, tome como 
exemplo as soluções encontradas 
no livro para a limpeza da Baía de 
Guanabara e proponha a escrita 
conjunta de uma carta aberta às au-
toridades responsáveis, solicitando 
uma ação resolutiva urgente. Talvez 
a carta seja dirigida à prefeitura da 
cidade, talvez a alguma empresa 
que visivelmente adota hábitos 
poucos ecológicos. O documento 
poderá ser publicado em algum jor-
nal da cidade ou em redes sociais. 
Como exercício de escrita, chame a 
atenção dos alunos para o forma-
to da carta, que deve conter local, 
data, saudação, corpo, despedida e 
assinatura.

Aventura (gênero textual: HQ)
Divida a turma em duplas e peça-

-lhes que elaborem uma releitura da 
obra com a criação de uma história 
em quadrinhos. Cada dupla pode 
ficar responsável por adaptar dois 
capítulos. O desafio da atividade é 
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exercitar a transposição de lingua-
gens, refinando o entendimento da 
obra como um todo. Para cada capí-
tulo, seis quadrinhos devem bastar. 
Os recursos do quadrinho, vale lem-
brar, são a imagem, os balões de fala 
ou pensamento e os quadros de pe-
quenas narrativas. Ao final da ativida-
de, a turma poderá contar com uma 
adaptação HQ da bela aventura da 
Marquesa dos Bigodes de Chocolate!

Defesa dos animais (gênero tex-
tual: notícia de jornal)

Infelizmente, lidamos com o risco 
de extinção de diversas espécies de 
animais marinhos. A baleia jubarte, 
a ariranha e o leão-marinho são ape-
nas alguns exemplos. Com o intuito 
de promover uma reflexão sobre o 
tema, faça um intercâmbio com as 
aulas de Biologia. Divida a turma em 
grupos de aproximadamente cinco 
alunos, delegando a cada grupo a 
tarefa de pesquisar sobre um animal 
marinho que está sob ameaça de ex-
tinção. Para guiar a pesquisa, levante 
perguntas como: onde o animal vive? 

Quais são os seus hábitos alimenta-
res? Quais são as principais causas de 
sua iminente extinção? Existem me-
didas sendo tomadas para evitar que 
isso ocorra? Quais? Após a pesquisa, 
os grupos podem organizar o mate-
rial pesquisado em uma matéria de 
jornal que atente a população para o 
problema. Fazendo uma ponte com o 
universo ficcional do livro, essa maté-
ria poderia ser redigida pela mãe de 
Ludi, a jornalista Sandra! Como orien-
tação final, chame a atenção dos alu-
nos para o formato da notícia, que 
deve conter: manchete ou título prin-
cipal, título auxiliar, lide ou parágrafo 
de introdução e corpo da notícia. Ilus-
trações, como sempre, são mais do 
que bem-vindas.

Indicações de leitura da
mesma autora

• Ludi na chegada e no bota-fora da 
Família Real. São Paulo: Escarlate, 2017.

• Ludi e os fantasmas da Biblioteca 
Nacional. São Paulo: Escarlate, 2017.

• Ludi na Floresta da Tijuca.  
São Paulo: Escarlate, 2018.
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