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A obra em poucas palavras

Histórias de piratas sempre vêm 
acompanhadas de uma boa dose de 
aventura! (Piratas) Com esta obra de 

Jonny Duddle, segundo volume da 
série da família Bandeira-Pirata, não 
é diferente. Sob um feitiço das Bruxas 
do Mar (Bruxas), os Bandeira-Pirata são 
rápida e misteriosamente atraídos para 
uma caverna no Penhasco das Bruxas. 
Lá, eles encontram um imenso tesou-
ro e imediatamente ficam paralisados, 
hipnotizados por ele. O feitiço está em 
ação! Para se livrar desse mórbido en-
cantamento, a família precisará contar 
com a ajuda de Matilda. Amiga de Jim 
Júnior, a garota precisará de toda a sua 
perspicácia e coragem para driblar as 
três Bruxas do Mar e libertar os Bandei-
ra-Pirata de seu feitiço. Será que ela vai 
conseguir?! É preciso ler o livro até o 
fim para descobrir! (Aventura).

Preparando a leitura

A capa e o título
Apresente aos alunos o título do 

livro “Os Bandeira-Pirata e a caverna 
da perdição”. Eles já conhecem os 
personagens da família Bandeira-
-Pirata? Já leram algum livro dessa 
série? Em caso afirmativo, pergunte 
quais foram as suas impressões. Em 
seguida, pergunte-lhes como imagi-
nam que seja essa “caverna da per-
dição”. Por que será que ela tem esse 
nome? O que seria uma perdição? 
Após levantar algumas hipóteses, 
apresente a capa do livro à turma, 
permitindo que observem também 
a ilustração da quarta capa. Que 
elementos e personagens os alunos 

podem identificar nos desenhos? 
Após observar a ilustração, fica mais 
fácil deduzir que a perdição do título 
é, na verdade, um tesouro! Por fim, 
peça para algum aluno ler a sinopse 
do livro, presente na quarta capa, em 
seguida, questione a turma sobre as 
suas expectativas para a leitura.

O universo da obra
Histórias de piratas são muito po-

pulares no universo infantojuvenil. 
Levando isso em consideração, per-
gunte aos alunos quais são as suas 
principais referências sobre o tema. 
Além do clássico Capitão Gancho, ri-
val de Peter Pan, e do popular Capitão 
Jack Sparrow, da série cinematográfi-
ca Piratas do Caribe, quais outros pi-



ratas os alunos conhecem? Eles gos-
tam de histórias desse gênero? Quais 
são as suas favoritas? Por fim, levante 
questões mais amplas como: Como 
os piratas vivem? Como se vestem? 
O que buscam? Quem são seus prin-
cipais amigos e inimigos? Esse bate-
-papo, com certeza, vai despertar a 
imaginação e a curiosidade da turma 
sobre a obra que estão por ler!

Lendo o livro

Durante a leitura, peça aos alunos 
que se atentem a algumas caracterís-
ticas da obra:

1. Ilustrações: Criadas pelo próprio 
autor, elas não são meramente 
ilustrativas, mas complementam 
a leitura, acrescentando infor-
mações e detalhes ao conteúdo 
textual.

2. Rimas: As falas das Bruxas do 
Mar são em sua grande maio-
ria apresentadas em rimas. Esse 
recurso ainda é acentuado por 
uma diagramação diferenciada 
do resto do texto. Que sensações 
essa escolha provoca na leitura? 
Será que colabora para dar um 
tom de pronunciamento de fei-
tiço para as falas dessas persona-
gens? Por quê?

Além dessas características gerais, 
algumas passagens do livro mere-
cem especial atenção:
pp. 4 a 9: Proponha a leitura desta 

passagem, que pode ser entendi-
da como uma espécie de introdu-
ção, em voz alta em sala de aula. 
Quem são essas bruxas? Que fei-

tiço elas parecem estar lançando? 
Sobre quem? Por quê?

Cap. 1: Ao retratar o dia a dia de uma 
embarcação pirata, o autor se 
utiliza de um vocabulário bastan-
te específico, característico do 
ambiente naval. Palavras como 
“convés”, “bigotas” ou “cesto da 
gávea” podem ser estranhas ao 
jovem leitor. Assim, peça aos alu-
nos que listem todas as palavras 
que desconheçam, buscando os 
seus significados no dicionário. 

Cap. 4: Além do cachorro Osso, Matil-
da parece ser a única pessoa que 
não fica hipnotizada pelo tesou-
ro da caverna. Por que será que 
isso está acontecendo? Quais 
são as sugestões dos alunos?

Cap. 7: Quais seriam as intenções 
das bruxas para com Matilda? 
Por que será que estão tratando 
Matilda bem? Será que elas têm 
planos secretos? Quais? 

Cap. 8: Curiosamente, as três Bruxas 
do Mar são colecionadoras! Elas 
colecionam miniaturas de em-
barcações, chapéus e bandei-
ras piratas. Será que os alunos 
também têm esse hábito? Se 
sim, o que eles colecionam? Ao 
concordarem em ajudar Matil-
da, as Bruxas mantêm os dedos 
cruzados, dando a entender que 
estão mentindo. O que será que 
elas estão tramando? E o que di-
zer de Matilda? Qual será o seu 
plano para libertar os Bandeira-
-Pirata? Peça aos alunos que le-
vantem algumas hipóteses.

Cap. 10: Há um episódio bastante 
curioso neste capítulo que faz 



referência a um mouse de com-
putador. Na história, as bruxas 
se assustam por pensarem que 
o mouse, que significa “rato” em 
português, é de fato um rato de 
verdade. Será que os alunos já 
pararam para pensar o porquê 
dessa nomenclatura? Eles acham 
que o mouse tem um formato 
parecido com o de um rato? Por 
quê? E o que dizer do fato de 
utilizarmos uma palavra de lín-
gua inglesa para denominar um 
objeto aqui no Brasil? Se parar-
mos para pensar, veremos que 
esse hábito é bastante comum. 
Levando isso em consideração, 
peça aos alunos que procurem 
listar algumas palavras de outros 
idiomas que foram incorpora-
das ao nosso vocabulário. Onli-
ne, fast food, link, shopping são 
alguns entre muitos possíveis 
exemplos!

pp. 158 e 159:  No final do livro, Ma-
tilda envia às bruxas um manual 
para ensiná-las a fazer compras 
pela internet. A julgar pela ilus-
tração final, o que podemos con-
cluir a respeito desse manual? 
Será que ele funcionou? Por quê?

Após a leitura

Reflexão
As Bruxas do Mar são personagens 

que apresentam um percurso muito 
interessante ao longo do livro. Apre-
sentadas inicialmente como “vilãs”, 
elas vão pouco a pouco se tornando 
menos ameaçadoras e até mesmo 
um tanto carismáticas. É claro que 

prender Matilda para ela faça as suas 
compras pela internet é uma atitude 
muito repreensível da parte das Bru-
xas, porém revela justamente não co-
nhecimento e o medo do desconheci-
do dessas personagens. Uma vez que 
elas aprendem como fazer as compras 
por conta própria, dando continuida-
de às suas coleções de maneira autô-
noma, deixam Matilda e os Bandeira-
-Pirata em paz. Levando esse percurso 
em consideração, levante algumas 
questões para a turma: Podemos dizer 
que o não conhecimento e o medo 
podem nos conduzir a uma forma de 
violência e autoritarismo? Por quê? 
Será possível encontrar exemplos de 
situações similares a esta na nossa rea-
lidade? Quais? E o que dizer da atitude 
de Matilde ao exercitar a paciência e a 
coragem de ensinar as Bruxas, mesmo 
sob ameaça? Podemos pensar tam-
bém que o conhecimento é uma for-
ma de combate à violência? Por quê?

Gênero textual: Manual
Como seria o “Manual de instru-

ções da rede mágica” que Matilda 
criou para as Bruxas do Mar? Propo-
nha aos alunos que escrevam esse 
manual, buscando explicar o passo a 
passo para realizar compras na inter-
net. Para tornar essa atividade mais 
interessante, peça-lhes que criem 
ilustrações também, que podem si-
mular prints de tela, com chapéus, 
bandeiras e miniaturas de barcos 
piratas. Se quiser acrescentar um de-
safio, peça que o Manual seja escrito 
em versos rimados, imitando as po-
ções das bruxas. Por exemplo:
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Para na internet comprar
Basta saber onde clicar
Busque por um site pirata
E verá que é mamata

Piratas 
Embora sejam muito populares nas 

histórias de ficção, os piratas existem 
há muitos séculos. Assim, que tal pes-
quisar um pouco sobre a origem da 
pirataria? Divida os alunos em gru-
pos e peça-lhes que procurem colher 
informações sobre quando e onde 
os piratas surgiram, quais eram os 
seus hábitos etc. O resultado de suas 
pesquisas pode ser apresentado em 
um trabalho escrito, que pode contar 
com ilustrações e citações. Como de-
safio, peça que os alunos procurem 
relacionar suas pesquisas à maneira 
como o termo “pirataria” é utilizado 
na atualidade. CDs, DVDs, roupas, 
bolsas ou programas de computa-
dor “piratas” são alguns exemplos de 
itens “falsificados” ou “fraudulentos” 
que podemos encontrar no nosso 
dia a dia. Como os alunos relacionam 
isso com os piratas originais, que vi-
viam nos mares saqueando embar-
cações?

Bruxas e Piratas (Gênero literário: 
Aventura)

É hora de soltar a imaginação! Pro-
ponha aos alunos a redação indivi-
dual de uma história de aventura. 
Cada aluno poderá escolher entre o 
universo dos piratas ou o universo 
das bruxas como pano de fundo para 
sua narrativa. Como estímulo, eles 
podem ainda se utilizar das persona-
gens do livro, por exemplo, Jim Ju-
nior, o cão Osso ou as Bruxas do Mar. 
Ofereça um limite de linhas para essa 
redação e oriente a turma a se aten-
tar à organização do texto que deve 
ter começo, meio e fim. Por fim, faça 
uma roda de leitura das redações em 
sala de aula.

Indicações de leitura do mesmo 
autor

 –Os Bandeira-Pirata e o Galeão As-
sombrado. São Paulo: Escarlate, 
2015.




