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Preparando a leitura

A capa e o título
Os alunos já leram alguma história 

da família Manso? Em caso afirma-
tivo, quais são as principais carac-
terísticas dessa saga?  Aventuras? 
Viagens no tempo? Aulas de História 
do Brasil? Após um primeiro bate-
-papo, apresente o título e a capa do 
livro aos alunos. Será que alguém já 
teve a chance de visitar a Floresta da 
Tijuca, no Rio de Janeiro? Como foi? 
O que os alunos sabem sobre esse lo-
cal? Chame a atenção da turma tam-
bém para o painel de azulejos que 
compõe a ilustração de capa. O que 
ele está representando? Os alunos já 
viram esse tipo de trabalho em azu-
lejo antes? Onde? Explique-lhes que 
esses painéis são muito comuns na 
tradição cultural portuguesa. Assim, 
que tal buscar por mais algumas re-
ferências de azulejos portugueses 
na internet? Por fim, peça que algum 
aluno leia em voz alta a sinopse do li-
vro, localizada na quarta capa. Quais 
são as expectativas para a leitura?

A família Manso está de volta em 
mais uma divertida aventura pela 
história do Brasil (Aventura) e, 
desta vez, o cenário é a Floresta da 
Tijuca! Quando Marga revela aos 
Manso que está namorando, Ludi 
e companhia rapidamente organi-
zam um passeio para conhecer o 
pretendente. Mas o que seria ape-
nas um final de semana em conta-
to com a natureza se transforma 

em uma grande aventura, que le-
vará personagens e leitor ao incrí-
vel projeto de reflorestamento da 
Tijuca (Meio Ambiente), realizado 
no século XIX. Uma viagem no 
tempo recheada de história con-
duzirá o leitor por temas como a 
escravidão, a preservação do meio 
ambiente e o ciclo do café (Histó-
ria do Brasil). Livros a postos, é 
hora de começar a viagem!
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O universo da obra
Que tal pesquisar um pouco sobre 

a Floresta da Tijuca antes de iniciar 
a leitura? Divida a turma em dois 
grandes grupos: o primeiro grupo 
será responsável por investigar a 
história do local, e o segundo po-
derá se dedicar à sua flora e fauna. 
O resultado das pesquisas pode ser 
apresentado em trabalhos escri-
tos acompanhados de explanações 
orais. A atividade certamente vai 
despertar o interesse da turma pela 
história, contribuindo para uma frui-
ção mais aprofundada da obra.

Lendo o livro

1. Ao longo da obra, a família Man-
so passa por diversos pontos 
turísticos da Floresta da Tijuca, 
como a Capela Mayrink e a Cas-
catinha Taunay. À medida que 
esses locais forem citados, peça 
que os alunos os procurem no 
mapa de azulejos, localizado en-
tre a segunda e a terceira capa 
do livro.

A OBRA EM POUCAS PALAVRAS



2. Uma vez que a história nos leva 
ao século XIX, a autora lança mão 
de um vocabulário que talvez 
seja um pouco estranho aos alu-
nos. Palavras como “monjolo” ou 
“vossa mercê” são apenas alguns 
exemplos. Assim, peça que os 
alunos anotem as palavras que 
desconhecem em uma lista, pro-
curando por seus significados no 
dicionário ou na internet. Ao final 
da leitura, a turma terá incremen-
tado o seu vocabulário!

3. Entre as explicações de seu Mar-
cos, a viagem no tempo e a re-
presentação dos atores, o leitor 
acompanha, de maneira fragmen-
tada, a história da Floresta da Ti-
juca. Que tal organizar todos os 
fatos em uma linha do tempo? 
Cada aluno pode elaborar a sua 
durante a leitura. Será uma ótima 
maneira de reforçar os estudos 
sobre a história do Brasil.

4. Expressões populares também 
estão bastante presentes na obra, 
tais como “Rio de Janeiro, feverei-
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ro e março” (p. 9), “como dantes 
no quartel de Abrantes” (p. 19) ou 
“rico de marré deci” (p. 104). Orien-
te os alunos a identificarem essas 
expressões. Eles já as ouviram an-
tes? Compreendem o significado? 
Talvez os seus pais ou avós este-
jam mais familiarizados com elas! 
Que tal perguntar para eles?

Além das atividades acima citadas, 
chame a atenção dos alunos para as  
seguintes passagens:

p. 24: Para organizar o passeio, Rafa 
faz uma pesquisa na internet. 
Que tal seguir o seu exemplo? 
O site do ICMBio (Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Bio-
diversidade) apresenta uma série 
de informações sobre o Parque 
Nacional da Tijuca: (http://www.
icmbio.gov.br/parnatijuca/
guia-do-visitante.html) Oriente 
os alunos a entrarem no site para 
pesquisar imagens e pontos tu-
rísticos do parque.



p. 49: Muitas espécies de árvores 
são citadas, tais como embaúbas, 
jacarandás, jequitibás e ipês. Os 
alunos conhecem essas árvores? 
Saberiam identificá-las? Que tal 
procurar por algumas imagens 
de referência?

p. 51 a 56: Ao fazer referência ao 
pintor francês Taunay, o livro 
também nos apresenta uma 
ilustração que representa a sua 
célebre pintura da cascata. Peça 
que os alunos pesquisem a ima-
gem da obra real do pintor, in-
titulada Cascatinha da Tijuca, 
comparando-a com a ilustração. 
O que eles acham da pintura? 
Gostam? Acham que ela é de-
talhada? Antiga? Seguindo o 
exemplo da ilustração, cada alu-
no pode criar a sua versão artís-
tica desta bela paisagem.

p. 61: Assim como muitas árvo-
res foram citadas anteriormen-

te, agora é a vez dos animais! 
Macaco-prego, quati, preguiça, 
ouriço, tamanduá e tucano são 
exemplos de algumas espécies 
que vivem na Floresta da Tiju-
ca. Os alunos conhecem todas 
elas? Que tal buscar imagens de 
referência na internet?

p. 94: Em determinado momento, 
a autora se dirige diretamente 
ao leitor: “Como será que anda 
o piquenique da Marga e do 
Herculano? Vamos lá ver?” Que 
sensações essa interlocução di-
reta causa nos alunos? Chame 
a atenção da turma também ao 
fato de que após essa propos-
ta, a autora faz uma espécie de 
“corte” ou “edição” na história, 
interrompendo a linha narrati-
va da aventura da família Man-
so para se dirigir ao piquenique 
de Marga e Herculano. Os alu-
nos conseguem identificar ou-
tros cortes similares a este ao 
longo do livro? Quais?

p. 107 a 112: O famoso escritor José 
de Alencar também passou pela 
aventura da família Manso! O que 
os alunos sabem sobre ele? Já 
leram suas obras? Uma boa pe-
dida seria acrescentar o clássico  
O Guarani na lista de leitura!

Após a leitura

Reflexão
Ao mergulhar na história do Brasil, 

o livro nos convida a refletir sobre a 
escravidão. Infelizmente, carrega-
mos essa triste marca em nossa his-
tória, cujas consequências sociais 
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reverberam até hoje. Conduza uma 
discussão com a turma sobre o tema, 
levantando questões como: de que 
maneira podemos relacionar a dis-
criminação racial de hoje com a es-
cravidão do passado? Ainda que a 
escravidão tenha sido abolida, mui-
tos trabalhadores ainda se subme-
tem a empregos abusivos, livre de 
direitos trabalhistas. Podemos com-
preender o problema atual também 
como um rastro deste período? Após 
o bate-papo, proponha que cada alu-
no escreva um texto dissertativo so-
bre o tema.

Meio Ambiente (gênero textual: 
enciclopédia)

Com a ajuda de Herculano, a famí-
lia Manso aprende um pouco sobre 
as diversas espécies de árvores que 
compõem a Floresta da Tijuca. Que 
tal seguir o seu exemplo e mapear as 
espécies presentes no colégio? Caso 
a escola não possua árvores em seu 
ambiente interno, a atividade deverá 
se estender para os seus arredores. 

Divida a turma em grupos, pedin-
do que observem e tomem nota 
das principais características das 
árvores, tais como tamanho, tipo 
de folhagem, presença de frutos ou 
flores, etc. Cada grupo deverá ficar 
responsável por criar uma “ficha ca-
talográfica” de uma árvore, buscan-
do responder os seguintes campos: 
Nome científico / Nome popular / 
Tipo de folhagem / Frutos / Flora-
ção. Para tornar as fichas ainda mais 
completas, peça que eles façam re-
gistros fotográficos das árvores. Para 
apresentar o resultado dos traba-
lhos, sugira que a turma crie um site. 
Desta forma, todos terão livre acesso 
ao catálogo, e também poderão dar 
continuidade ao mapeamento e di-
vulgação das espécies! 

Aventura (gênero literário: dra-
mático)

O teatro é uma arte que perpassa 
toda a aventura de Ludi na Flores-
ta da Tijuca. Assim, que tal apren-
der um pouco mais sobre o gênero 
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teatral? Questione os alunos sobre 
as principais características de um 
texto de teatro, tais como a divisão 
em cenas, as falas das personagens e 
as rubricas. Se necessário, proponha 
uma pesquisa sobre o assunto, com o 
apoio de alguns exemplos de textos 
dramatúrgicos. Em seguida, divida a 
turma em grupos e peça-lhes que es-
colham um capítulo do livro para ser 
adaptado para um texto teatral. Uma 
vez finalizadas as adaptações, os gru-
pos poderão realizar leituras dramá-
ticas de seus textos. Será uma ótima 
maneira de retomar alguns episódios 
da aventura de Ludi, exercitando a 
oralidade e a criatividade. 

Aventura (narrativa em ficção)
As aventuras de Ludi sempre nos 

levam ao encontro do passado, mas 
como seria viajar para o futuro? Que 
Brasil os alunos gostariam de encon-
trar daqui a cem anos? Como um 
exercício criativo, peça que eles se 
imaginem realizando uma viagem ao 
futuro. O que eles encontrariam por 
lá? Será que os problemas ambientais 
estariam resolvidos ou agravados? E 
os avanços tecnológicos? Que dificul-
dades eles encontrariam? Sob o título 
“Uma aventura no futuro”, cada aluno 
deverá escrever uma breve narrativa 

ficcional, de aproximadamente trinta 
linhas. É hora de soltar a imaginação!

História do Brasil (gênero tex-
tual: notícia de jornal)

Como seria se a mãe de Ludi, a 
jornalista Sandra, fizesse uma maté-
ria de jornal sobre um dos aconte-
cimentos históricos que perpassam 
a narrativa? Tomando como base a 
linha do tempo elaborada durante a 
leitura, peça que cada aluno escolha 
um acontecimento para redigir uma 
matéria de jornal. Para estimular a 
imaginação da turma, sugira algumas 
possíveis manchetes: “Plantações 
de café comprometem Floresta da 
Tijuca” ou “Aprovado o projeto de re-
florestamento da Tijuca!”. Será uma 
ótima maneira de unir criatividade e 
história! Para tanto, oriente os alunos 
quanto ao formato da notícia, que 
deve conter manchete, título auxiliar, 
parágrafo de introdução e corpo.

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 vai à praia. São Paulo: Escarlate, 
2018.
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