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O livrO

Dividido em onze capítulos, uma apresentação e 
uma abertura, o livro conta a história dos piratas, 
desde a Antiguidade, de um jeito divertidíssimo. E, 
para contá-la, recorre a fatos históricos, o que leva 
o aluno a aprendê-los e a situá-los em seu contexto. 
Curiosidades, “entrevistas exclusivas” (com piratas 
famosos, incluindo a própria autora, vestida a ca-
ráter), moda da piratagem, mulheres piratas, cos-
tumes de época se misturam para dar ao leitor um 
panorama geral – e muito engraçado – dos vários 
períodos abordados.

SugeStõeS de trabalhO

Que tal uma série de contações de história? Cada 
grupo poderá ficar responsável pela leitura de um 
capítulo, que contará à classe. Claro que eles terão 
de confeccionar materiais (com sucata) e vestir- 
-se a caráter no dia marcado para a contação, que 
pode estender-se a outras classes. Cada grupo pode 
providenciar um grande mapa da região focalizada 
no capítulo, elaborado pelos alunos, com muitas 
cores, desenhos e colagens de personagens, barcos, 
piratas e o que mais a criatividade deles inventar. 
Se for possível, é recomendável colocar um mapa-
-múndi ao lado, para que os ouvintes da história 
localizem o palco dos acontecimentos.

Dicas para o professor: a) um ou dois alunos 
de cada grupo podem contar a história principal 
do capítulo, enquanto outros se encarregam das 
curiosidades contidas nos boxes; b) os trajes devem 
refletir a época e o país focalizados na contação; 
assim, é preciso que os estudantes realizem uma 
pesquisa sobre o assunto.

Abertura – Aviso aos navegantes
O ideal é que o professor se encarregue das ex-

plicações destas duas páginas. Na apresentação, a 
autora discute temas importantes, como a mudan-
ça dos conceitos de “certo” e “errado” ao longo do 
tempo; as transgressões à ética e às leis cometidas 
por países que invadem outros e matam pessoas 
e o modo como as versões das histórias acabam 
transformando bandidos em heróis. São temas que 
merecem reflexão, com base em exemplos que os 
próprios alunos podem dar sobre coisas “erradas” 
que acontecem no dia a dia, prejudicando muita 
gente. Que soluções eles dariam para minimizar 
esses problemas? Eis um debate interessante para 
introduzir a leitura do livro.

Capítulo 1 – Grécia e Roma
Pesquisas sobre Grécia e Roma na Antiguidade, 

com a ajuda do professor de história, e um texto 
curto sobre o tipo de vida desses locais ajudarão 
a entender melhor o papel dos piratas no mundo 
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antigo. Falar um pouco sobre as façanhas de Ale-
xandre, o Grande, e o porquê do troca-troca dos 
nomes dos imperadores romanos (o uso de “Au-
gusto”, por exemplo) enriquecerão a atividade.

Capítulo 2 – Os vikings
O grupo pode montar uma réplica de um barco 

dos vikings, o drakkar, seguindo as ilustrações do 
capítulo. E levar algumas tirinhas do Hagar, per-
sonagem criado por Dick Browne, explicando que 
aquele capacete de chifre e a trança não eram usados 
pelos vikings de verdade; foram inventados para a 
ópera A valquíria, de Richard Wagner. A entrevista 
com Wagner pode ser feita por um “repórter” meio 
atrapalhado, com gravador, microfone, câmera de 
TV, tudo junto, feito de sucata (essa ideia pode ser 
usada nas outras entrevistas). Seria interessante que 
a história de Alwinda ficasse a cargo de uma aluna, 
que a contaria como se fosse a própria personagem.

Capítulo 3 – Os piratas medievais
Uma pequena introdução sobre a Europa medie-

val, mais uma vez com a ajuda do professor de his-
tória, ajudará os alunos a entenderem o contexto 
da contação. O capítulo faz referência ao rei inglês 
Eduardo, o Confessor, e à Guerra dos Cem Anos. 
O grupo pode fazer um resumo da Inglaterra da-
queles tempos, além de falar brevemente sobre a 
guerra (causas, desdobramentos – e, evidentemen-
te, por que ela teve esse nome se durou mais de 
cem anos!).

Capítulo 4 – Os corsários turcos
O capítulo faz referência à Espanha moura, épo-

ca não só de pirataria, mas de grande florescimento 
cultural. De novo, o professor de história pode dar 
uma força ao grupo, para que ele esclareça como 
foi a contribuição árabe à cultura europeia. Tam-
bém é possível recorrer à literatura e falar de Dom 
Quixote e Sancho Pança, a visão crítica de Miguel 
de Cervantes sobre a época dos cavaleiros e os ro-
mances de cavalaria. O professor de literatura e/ou 
português pode ajudar os alunos nisso.

Capítulo 5 – Os piratas britânicos
A pirataria britânica, sob os auspícios e a prote-

ção de Elizabeth I, atacava, entre outros, os navios 
espanhóis, carregados das riquezas que eles surru-
piavam de suas colônias nas Américas – isto é, dos 
nossos vizinhos latino-americanos. Uma pesquisa 
sobre os métodos que os espanhóis usaram para 
submeter os nativos e roubá-los mostrará que Eli-
zabeth não era a única malvada da história. Os mo-
narcas se mantinham no poder à custa de absoluta 
falta de escrúpulos e desrespeito total à vida huma-
na. Os séculos de exploração e miséria que se segui-
ram, com a exploração dos recursos naturais desses 
países por grandes companhias estrangeiras, leva-
ram finalmente a uma reação no início do século 
XXI, com a população se organizando e elegendo 
governos que vêm enfrentando essas companhias 
e retomando o direito de explorar as próprias ri-
quezas. Esse é um tema interessante, pois mostra 
como a “pirataria”, travestida de empresas multi-
nacionais, continuou com a roubalheira na Améri-
ca Latina até receber o “chega pra lá” de governos 
comprometidos com o bem-estar da população.

Capítulo 6 – Os bucaneiros
Os bucaneiros tinham sua base na Jamaica, to-

mada pelos espanhóis e depois pelos ingleses – que 
levaram escravos africanos para trabalhar nos cana-
viais, como conta o capítulo. Seria interessante que 
o grupo fizesse uma pesquisa sobre a Jamaica de  
hoje, com sua cultura de raízes africanas, que deu 
ao mundo, por exemplo, o reggae, popularizado 
pelo músico Bob Marley. Os alunos podem pôr 
um reggae para tocar enquanto contam a história 
dos bucaneiros.

Capítulo 7 – Os piratas do Caribe
Como este capítulo é longo e contém muita 

informação, o ideal é que dois grupos se encarre-
guem dele. Um grupo pode ficar com a parte que 
vai da página 65 à 77 (“Cada um e cada qual”) e 
outro com a parte que vai da página 78 (“Todo 
tipo te, ops, de tiros”) até o final, à página 92. Seria 
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engraçado promover um breve desfile de modas, 
baseado nas informações de “Pirata fashion week”. 
As mulheres piratas também merecem destaque na 
contação: que tal três alunas, no papel de Grace, 
Mary e Anne, contarem as histórias como se fos-
sem as próprias piratas?

Capítulo 8 – Os piratas dos Estados Unidos
O capítulo faz referência à guerra da Indepen-

dência dos Estados Unidos, quando a pirataria 
rolava solta tanto do lado estadunidense como do 
britânico. Para introduzir a contação, o grupo pode 
falar um pouco da formação dos Estados Unidos e 
da guerra da Independência.

Capítulo 9 – Os chineses e seus vizinhos
Um pouco da história de China, Japão e Índia 

daria mais sabor à contação da história dos pira-
tas que agiam por lá. Costumes, os ideogramas 
chineses (que representam ideias ou objetos e não 
palavras, como nas línguas ocidentais), os mangás 
japoneses, a cultura de paz de Gandhi são temas 
interessantes para fazer contraponto às maldades 
da pirataria.

Capítulo 10 – Ataques de piratas no Brasil
O capítulo é longo e fala de ataques e invasões 

em várias partes do país. Talvez fosse interessante 

cada membro do grupo ocupar-se de uma região. 
Uma brincadeira divertida seria encenar a atitu-
de de Maria Ortiz e seus vizinhos, que puseram 
os holandeses para correr. O grupo pode encher, 
com papéis picados coloridos, “tachos” feitos com 
caixas de papelão, e jogar na plateia. Claro que o 
grupo deve se comprometer a recolher a papelada e 
deixar tudo em ordem depois da contação.

Capítulo 11 – Os piratas modernos
No capítulo final são destacadas as várias formas 

que a pirataria tomou em nosso tempo: produto 
pirata, rádio e TV piratas, ciberpiratas... Uma boa 
ideia é o grupo pesquisar mais sobre a biopirataria, 
que corre solta no Brasil, e as medidas que vêm 
sendo tomadas para tentar frear o roubo descarado 
de nossas flora e fauna. Outra ideia é levar, para a 
contação, tiras dos Piratas do Tietê, do cartunista 
Laerte, e conversar sobre a poluição dos rios e as 
maneiras de minimizá-la ou evitá-la, parando de 
jogar lixo e substâncias tóxicas neles, preservando 
as matas ciliares e exigindo tratamento de esgoto – 
que na maior parte das cidades brasileiras vai todo 
para córregos e rios. Como os alunos podem se or-
ganizar para dar sua contribuição a isso? Eis uma 
proposta que pode mobilizar toda a escola em prol 
da causa ambiental.


