
Os Bandeira-Pirata
e o ouro do monstro

•	Narrativa	de	aventura	fluida	e	
bem-humorada.

•	Remonta	a	vários	mitos	e	
mitologias	do	sempre	atraente	
universo	dos	contos	de	piratas.

•	 Ilustrações	que	complementam	
o	sentido	da	história	e	criam	
um	jogo	de	novas	narrativas	e	
formas	de	expressão.

Quem	escondia		
o	ouro	era	um	
monstro	faminto	por...	piratas!
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O livro
Matilda encontra uma garrafa com um convidativo e misterioso 
mapa do tesouro. Ela e a família Bandeira-Pirata empreendem 
uma viagem repleta de aventuras, astúcias e reviravoltas para 
encontrar o tesouro “que vai além de tudo o que você já 
viu”. A narrativa fluida e elegante combina muitos elementos 
tradicionais das aventuras de piratas com um humor peculiar, 
que dialoga muito bem com o jovem leitor. As ilustrações do 
artista são essenciais à narrativa, que reúne um bardo sinistro, 
Kraken, Davy Jones e até simpáticos macaquinhos. Mas afinal, 
será que os jovens aventureiros vão encontrar o tesouro? E como 
será que o mapa os encontrou?

Em sala de aula
É possível trabalhar temas como: amizade, piratas, 
solidariedade e cooperação.
Converse com as crianças sobre os códigos de honra dos 
piratas e a forma como decidiram, juntos e em votação, o 
que fazer na execução do plano final de Matilda: o que é 
democracia? O pirata que discordava foi respeitado pelos 
demais, mesmo sendo minoria. O que isso significa? Por que 
isso é importante numa democracia? Elementos narrativos 
típicos das histórias de piratas podem ser abordados também, 
propondo às crianças um exercício de intertextualidade: 
assistiram a filmes e desenhos de piratas? Quais são os 
elementos comuns entre a narrativa e esses filmes? Há 
personagens parecidos? Iguais? E a história? É parecida? 
É possível, ainda, pesquisar em narrativas orais, mitologia, 
relatos históricos e lendas, buscando a origem de personagens 
como o bardo, o Kraken e Davy Jones e a ilha dos macacos.
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