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O livro
O flautista de Hamelin, narrativa popular recontada pelos irmãos 
Grimm, ganha uma versão pirata! No quarto livro da série “Os 
bandeira-pirata”, Mar-Nublado é tomada por ratos. Depois da 
visita de um enigmático flautista bucaneiro, o problema parece 
resolvido. Mas, um problema muito maior deixa a cidade aflita: 
da noite para o dia, todas as crianças desaparecem! E Fofa, 
a gata de Matilda, parece ser a única a saber de seu paradei-
ro. Com humor, essa nova aventura pirata, ricamente ilustrada, 
prende a atenção do leitor da primeira à última página.

Em sala de aula
Piratas, clássico recontado, aventura, astúcia, amizade são temas 
a serem trabalhados no livro. O autor e ilustrador, Jonny Duddle, 
combina em sua obra os contos populares – com suas metáforas 
e alegorias explorando temáticas universais – e o universo pira-
ta – que sempre prendeu a atenção e incendiou a imaginação 
dos jovens. Que outras histórias de piratas e contos populares os 
alunos conhecem? O que caracteriza esse tipo de texto? Diz-se 
que a história do “O flautista de Hamelin” teria sido inspirada 
em acontecimentos reais. Vale então sugerir uma boa pesquisa 
em obras de referência e em sites confiáveis para tirar esse as-
sunto a limpo. As ilustrações bem-humoradas e detalhistas, com 
frequentes alusões às HQs, colaboram em pé de igualdade com 
o texto na construção narrativa. Cabe então também trabalhar 
com os alunos a relação texto-imagem. Há informações que só 
as imagens transmitem? 

Sobre o autor e o tradutor
Jonny Duddle é um autor, ilustrador e artista conceituado. 
Além de criar obras de ficção, atua também como ilustrador de 
jogos para computador e dá aulas de animação. Recebeu, entre 
outros prêmios, o Waterstones Children’s Book Prize, em 2012. 
Ele mora em Mold, North Wales, Reino Unido.

Alexandre Boide nasceu em 1979, em São Paulo. Formou-
-se em tradução e interpretação pela Faculdade Ibero-America-
na (SP). Trabalha no mercado editorial desde 2003. Em 2009, 
começou a atuar como tradutor freelance dedicado especial-
mente a álbuns de quadrinhos e séries de livros para o público 
infantojuvenil.
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