
Ludi vai à praia 
A odisseia de uma marquesa

• Livro faz parte da bem-sucedida 
série que leva o nome de “Ludi”; 
todos os títulos assinados por 
Sandroni e Albini.

• Sensibiliza para a questão ambiental.
• Referências a obras e autores 

clássicos, como Monteiro Lobato 
e Lewis Carroll.

• Intertextualidade.

Por que a Baía de 
Guanabara, tão linda, é 
tão poluída? Dessa vez, Ludi 
e seus novos amigos se aventuram 
numa incrível e fantástica jornada 
para resolver o problema.
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O livro
Ludimila estava em casa, entediada, tentando resolver os enormes 
problemas em que tinha se metido: estava em recuperação – justo 
em Português, para horror da mãe jornalista –, tinha dever de casa 
e só queria ver televisão. Foi então que uma estranha brisa soprou 
pela janela, e Ludi resolveu ir à praia do Flamengo, bem no instante 
em que uma onda enorme apareceu. Engolida pelas águas, Ludi 
– ou a Marquesa dos Bigodes de Chocolate – se viu no Fundo da 
Baía de Guanabara, cercada de criaturas que, junto com o Zé do 
Polvo, a Dona Concha, o Tatuí e o Rei Barbatano, precisavam de 
ajuda para despoluir o reino dos peixinhos, moluscos e crustáceos. 

Em sala de aula
Luciana Sandroni combina com muito talento temas como meio 
ambiente, relacionamento familiar, defesa dos animais, referências 
literárias e artísticas com uma ficção juvenil bem construída e 
harmoniosa. Na obra, Ludi enfrenta problemas bem corriqueiros e, 
ao mesmo tempo, tem de salvar um reino submarino de um desastre 
ambiental. Converse com a sala sobre as questões que afligem o 
grupo, a cidade, o país. Que temas preocupam as crianças? Como 
cuidar do meio ambiente? Como são as regras em casa? Com que 
os adultos se preocupam e por quê? O livro abre uma excelente 
oportunidade de trabalhar a intertextualidade e apresentar autores 
e histórias clássicas, graças a referências explícitas a Monteiro 
Lobato e sua Narizinho, Lewis Carroll e Alice e a poetas e músicos 
brasileiros, como Dorival Caymmi e Cecília Meireles.

Sobre a autora e o ilustrador
Luciana Sandroni é autora de diversos livros infantis e juvenis. 
Nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em Letras e é mestra em 
Comunicação e Semiótica. Já recebeu vários prêmios, entre os 
quais indicações de Altamente Recomendável da FNLIJ e um Jabuti. 
Foi indicada também para lista de honra do IBBY – International 
Board on Books for Young People.

Eduardo Albini é parceiro de Sandroni em outros livros da série 
“Ludi”. Uruguaio radicado na região serrana do Rio de Janeiro, 
é artista plástico premiado em várias exposições. Tem obras em 
acervo particular e público, e já expôs na Eslováquia. 
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