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Preparando a leitura

A capa e o título
As aventuras de Ludi talvez já 

sejam conhecidas pelos jovens 
leitores! Assim, pergunte aos alu-
nos se já leram algum outro livro 
protagonizado pela família Man-
so, estimulando-os a fazer comen-
tários sobre a obra. Em seguida, 
apresente-lhes a capa do livro 
Ludi e os fantasmas da Biblioteca 
Nacional. O que mais lhes chama 
a atenção na ilustração? E o que 
dizer da Biblioteca Nacional? Os 
alunos conhecem esse prédio? 
Onde fica? Por fim, conduza uma 
leitura em voz alta da sinopse do 
livro, localizada em sua quarta 
capa. Quais são as expectativas da 
turma para a leitura?

O universo e a obra
Situada no Rio de Janeiro, a Bi-

blioteca Nacional pode ser visi-
tada por qualquer turista ou mo-
rador da cidade. Caso uma visita 

presencial seja inviável, também 
é possível conhecê-la através do 
endereço eletrônico www.bn.gov.
br. Que tal fazer um passeio vir-
tual pela Biblioteca? Além de in-
formações sobre a sua história e 
programas, também é possível 
acessar o seu vasto Acervo Digital! 
Para estimular ainda mais a curio-
sidade da turma sobre a obra de 
Luciana Sandroni, peça aos alunos 
que procurem pela versão digital 
da Bíblia da Mogúncia, citada na 
sinopse do livro! 

Lendo o livro

Algumas características do livro 
merecem especial atenção:

1. As ilustrações da obra são ricas 
em detalhes. Além de cenas da 
narrativa, elas retratam alguns 
espaços públicos da cidade do 
Rio de Janeiro. Peça aos alunos 
que se atentem a essas ima-
gens buscando tanto estabe-
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A OBRA EM POUCAS PALAVRAS

A família Manso está de volta em 
uma nova aventura e, desta vez, o 
cenário é a Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro! Quando Ludi e sua família 
resolvem fazer uma visita guiada ao 
prédio histórico (História), passa-
do e presente se misturam em uma 
aventura arrepiante, marcada pela 
presença dos inúmeros fantasmas 
que habitam o local (Fantasmas). 
Às vésperas da comemoração do 

aniversário de 200 anos da bibliote-
ca, o fantasma de um antigo funcio-
nário português está certo de que o 
evento representa uma ameaça ao 
seu precioso acervo (Incentivo à lei-
tura), de modo que decide impedir 
a festa a qualquer custo e susto! Ao 
lado de Ludi, o leitor com certeza em-
barcará com gosto nesta divertida e 
instrutiva jornada pela história deste 
importante tesouro nacional.



lecer relações com a narrativa, 
quanto identificar as paisagens 
retratadas. Além disso, é pos-
sível identificar também uma 
série de pequenos elementos 
retratados em quase todas as 
páginas. Que elementos são 
esses? Como eles se relacio-
nam com a história?

2. Além da Bíblia de Mogúncia, di-
versas outras obras são citadas 
como parte do Acervo Digital 
da Biblioteca, tais como o Livro 
das horas, Os Lusíadas, entre 
outros. Que tal enumerar todas 
os livros citados para uma nova 
pesquisa no site da Biblioteca?

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

p. 33: A família Manso faz referên-
cia à uma outra aventura vivida, 
na qual Ludi e seus irmãos ten-
taram fazer uma Inconfidência 
Carioca! Os alunos conhecem 
essa história? Vale destacar que 
esse episódio faz parte do livro 
Ludi na chegada e no bota-fora 
da Família Real.

p. 35 a 37: Diversos prédios his-
tóricos do Rio de Janeiro se 
tornam cenário do passeio da 
família Manso, tais como a Bi-
blioteca Nacional, o Centro Cul-
tural da Justiça Federal, o Teatro 
Municipal, entre outros. Que tal 
pesquisar por imagens desses 
prédios na internet? Além de 
comparar com algumas ilustra-
ções, os alunos poderão fomen-

tar o seu imaginário enrique-
cendo a leitura. 

p. 37 e 38: Na entrada na Bibliote-
ca Nacional, os visitantes se de-
param com dois painéis de Ge-
orge Bidle, um que representa 
a ignorância e outro que repre-
senta a lucidez. Mais uma vez, 
peça aos alunos que procurem 
por essas imagens na internet. 
Quais são as suas impressões so-
bre as obras? Eles compartilham 
das opiniões das personagens? 
Por quê?

p. 43 a 47: Sempre que o guia men-
ciona a comemoração dos 200 
anos da Biblioteca, algo estranho 
acontece: primeiro, uma bati-
da de porta, depois, uma súbita 
ventania! O que será que esses 
sinais significam?

p. 64 e 65: Botelho recita um 
poema de Olavo Bilac. Que tal 
fazer a leitura dessa poesia em 
voz alta, experimentando a sua 
sonoridade? Sobre o que fala o 
poema? É bonito?

p. 67 a 71: Diversas onomatopeias 
estão presentes nesse trecho da 
narrativa. Peça aos alunos que 
as transcrevam, experimentan-
do as suas sonoridades em voz 
alta e identificando os barulhos 
a que elas se referem, por exem-
plo: BLÉM (sino da meia-noite), 
SLAM! (portas batendo).

p. 89: O narrador se dirige direta-
mente ao leitor, fazendo-lhe um 
convite. Que sensação esse con-
vite causa? Os alunos ficaram 
com vontade de visitar a Biblio-
teca Nacional? Por quê?
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Após a leitura

Reflexão
Um fato curioso da narrativa 

merece especial atenção: com 
exceção da família Manso, todos 
os demais visitantes da Bibliote-
ca Nacional são turistas. Convide 
os alunos a refletirem sobre essa 
observação. Por que será que a 
autora fez questão de evidenciar 
esse fato? Forme uma roda com os 
alunos e levante as seguintes per-
guntas: “Será que nós, brasileiros, 
damos o devido valor à nossa his-
tória e cultura? Por quê?” 

História (gênero textual: relato 
de experiência)

A exemplo da família Manso, 
desafie os alunos a visitarem al-
gum prédio ou monumento his-
tórico da cidade. Durante essa 
visita, eles deverão coletar infor-
mações sobre o local, tais como a 

data e o contexto de sua origem, 
bem como a fazer registros foto-
gráficos, se possível. Caso haja a 
possibilidade de fazer uma visita 
guiada, melhor ainda! Em segui-
da, cada aluno deverá redigir um 
relato dessa experiência, descre-
vendo em detalhes o local visita-
do, bem como compartilhando os 
conhecimentos adquiridos e as 
sensações vividas. 

Fantasmas (gênero textual: jornal)
Como seria se a mãe de Ludi de-

cidisse escrever o tal “furo jornalís-
tico” sobre os fantasmas da Biblio-
teca Nacional? Divida a turma em 
grupos de aproximadamente cinco 
alunos e oriente-os a se imagina-
rem na pele de dona Sandra para 
redigir essa inusitada matéria de 
jornal. Qual seria a sua manchete? E 
os principais fatos narrados? Algu-
ma ilustração poderia complemen-
tar a notícia? 
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Incentivo à leitura (gênero tex-
tual: poesia)

O poeta Olavo Bilac é uma per-
sonagem ilustre desta aventura de 
Ludi. Que tal conhecer um pouco 
mais de sua obra? Peça aos alu-
nos que pesquisem poemas deste 
grande autor brasileiro, selecio-
nando os seus favoritos. Por fim, 
organize um sarau em sala de aula 
onde todos tenham a chance de 
declamar sua poesia favorita.

Indicações de leitura da mesma 
autora

• Ludi na chegada e no bota-fora da 
Família Real. 

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

• Ludi na Floresta da Tijuca. 
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