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A ilha do tesouro
Robert Louis Stevenson  
ILUSTRAÇÕES: Louis Rhead 
TRADUÇÃO:  Márcia Soares Guimarães

  J Introdução

Caro(a) educador(a),

Você tem em mãos um guia para auxiliá-lo(a) a trabalhar, em sala de aula, com uma 
das obras clássicas mais conhecidas da literatura universal: A ilha do tesouro, de Robert Louis 
Stevenson, com tradução de Márcia Soares Guimarães e ilustrações de Louis Rhead. Aqui, 
buscamos oferecer um material de aperfeiçoamento e algumas sugestões para você ampliar 
seus estudos e melhor contribuir para o avanço da aprendizagem dos estudantes, além de 
orientações e propostas de atividades, ao preparar suas aulas.

Tenha sempre em mente que é muito importante planejar adequadamente as atividades 
com os livros de literatura, de maneira a tornar significativo o tipo de aprendizado que só 
a literatura oferece. É fundamental que essa leitura na escola não seja aleatória, mas que 
o contato com os livros promova debates, reflexões e – por que não? – a escrita sobre os 
mais diversos temas e em diversos gêneros textuais.

A literatura tem um importante papel no contexto escolar, um papel especial e único 
de, ao suprir a necessidade humana de ficção e fantasia, colocar-nos diante dos outros e de 
nós mesmos, permitindo vivenciar experiências que, de outra forma, não seriam possíveis. 
Entendemos, como defendeu o crítico Antonio Candido,1 que a literatura é um bem 
simbólico a que todos os seres humanos têm direito, porque ela nos humaniza e nos põe 
diante dos nossos próprios conflitos e contradições.

Em primeiro lugar, no trabalho com a literatura é fundamental proporcionar o manuseio 
da obra pelos estudantes, além da liberdade para que todos expressem suas opiniões a respeito 
do que foi lido e que os sentidos não se fechem na leitura única do professor.

Ao trabalhar a literatura na escola, no entanto, é preciso ter cuidado para que ela não 
seja inadequadamente escolarizada. Conforme nos ensina a professora e pesquisadora Magda 
Soares,2 é preciso cuidar para que ela não esteja a serviço exclusivo do pedagógico, de 
ensino de conteúdos ou com objetivos claramente moralistas. A leitura literária demanda 
sensibilidade e um olhar aberto a várias leituras possíveis.
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  J Sobre os clássicos

Um clássico é um livro que nunca terminou de  
dizer aquilo que tinha para dizer.

(Italo Calvino)

A ilha do tesouro é uma das obras mais conhecidas da literatura universal. Nesta edição, 
o objetivo é oferecer, ao leitor adolescente e pré-adolescente, textos “eternos”, de grande 
qualidade literária e que veiculem valores e reflexões atemporais. Antes de falar dessa obra, 
porém, é importante refletir sobre a importância desse tipo de texto na formação humana 
dos estudantes. 

A escola tem a tarefa fundamental de proporcionar aos jovens leitores a ampliação de 
sua bagagem estética, ética e cultural, respeitando suas escolhas pessoais e dialogando com 
elas, sempre oferecendo possibilidades diversas. Assim, permite-se que os alunos tenham 
a oportunidade de formar seus próprios repertórios de leitura, escolhendo entre os mais 
diversos gêneros textuais e as mais diferentes obras seja de autores do passado seja do presente.

Os clássicos são inesquecíveis, estão no imaginário das pessoas e atravessam os séculos, 
mantendo-se atemporais porque refletem – e instigam a reflexão – sobre valores universais 
da humanidade, independentemente da época em que foram escritos. Tanto que acabam 
inspirando várias outras obras em diversos meios e, por sua atualidade, dialogam com outros 
textos, antigos ou contemporâneos.

Em um ensaio intitulado “Por que ler os clássicos”, o escritor Italo Calvino afirma, 
sobre o primeiro encontro com um clássico, que “as leituras da juventude podem ser pouco 
profícuas pela impaciência, distração, inexperiência das instruções para o uso, inexperiência 
da vida” (2001, p. 10). A afirmativa nos leva a refletir sobre a importância da escolha 
adequada dos títulos a serem lidos na escola, sob o risco de esse primeiro encontro, se for 
desastroso, dificultar outros encontros que poderiam acontecer mais adiante, dentro ou 
fora da escola. Feita essa ressalva, no entanto, Calvino prossegue a reflexão afirmando que 
essas leituras da juventude

podem ser (talvez ao mesmo tempo) formativas no sentido de que dão uma forma 
às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, 
esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza: todas, coisas 
que continuam a valer mesmo que nos recordemos pouco ou nada do livro lido 
na juventude. Relendo o livro na idade madura, acontece reencontrar aquelas 
constantes que já fazem parte de nossos mecanismos interiores e cuja origem 
havíamos esquecido. Existe uma força particular da obra que consegue fazer-se 
esquecer enquanto tal, mas que deixa sua semente. (2001, p. 10)

O trabalho com os clássicos muitas vezes está revestido de certo temor por parte 
de alguns professores: temor de levar textos “difíceis”, de outras épocas, aparentemente 
inacessíveis aos adolescentes, ou textos que o senso comum afirma que os jovens não leem 
porque não gostam ou não entendem. Certamente, é um grande desafio ler textos clássicos 
que, por sua densidade – e, muitas vezes, por utilizarem uma linguagem distante da atual –,  
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acabam afastando o leitor, especialmente o mais jovem. Por isso, esse tipo de texto demanda, 
ainda mais do que outros, a mediação do professor: é necessária uma mediação cuidadosa, 
que proporcione um primeiro encontro produtivo com a obra clássica.

Se Antonio Candido defendia o direito que todos temos aos bens simbólicos, incluindo 
aí a literatura, é importante refletirmos também sobre a necessidade de a escola garantir a 
leitura de clássicos pelos jovens, oferecendo possibilidades de escolha e a oportunidade de 
eles vivenciarem experiências que só são possíveis por meio da literatura. 

É importante elaborar e reunir estratégias – as mais variadas possíveis – para “fisgar” o 
leitor e trabalhar de maneira amorosa, e não burocrática, com esse tipo de obra. Veja abaixo 
algumas sugestões que podem (e devem) ser enriquecidas com a prática de cada professor:

• Pesquisa sobre a época em que se passa a história e o contexto de produção do livro lido, 
buscando conhecer fatos e situações que são importantes para o entendimento da narrativa 
e para os posicionamentos do autor, muitas vezes presentes nas falas dos personagens.

• Redação de um glossário de termos e expressões usadas na narrativa, por meio de uma 
pesquisa ou das próprias notas explicativas do autor e/ou tradutor, se houver.

• Debates sobre a obra que estimulem a expressão de opiniões, seja por meio de clubes 
de leitura, júri simulado, entre outros.

• Pesquisa sobre adaptações e versões feitas a partir do clássico. Escolha de algumas dessas 
versões e trabalho comparativo entre o texto-fonte e as obras dele derivadas.

• Releitura e socialização feitas pelos próprios estudantes, no formato escolhido por 
eles: teatro, resenhas, HQs, desenhos, entre outras dinâmicas que forem pertinentes à 
própria obra.

• Pesquisa sobre outras obras do mesmo autor ou sobre obras com o mesmo tema, a fim 
de ampliar os assuntos e aprofundar algum ponto.

Entre essas estratégias, talvez a mais importante seja aquela sugerida por Ligia Cademartori 
(2009), que é falar sobre o livro. Para a ensaísta, essa atividade é importante porque

se o aluno puder manifestar o quanto foi penoso – ou sem sentido, ou surpreendente, 
ou fabuloso – seu encontro com a obra, por mais superficial que tenha sido sua 
leitura, uma promissora discussão sobre o texto poderá ser iniciada. Lembre que 
explicar ao outro por que não gostamos de um livro, por que ele nos aborrece ou 
por que nos encanta tanto, não é tarefa simples. Ao contrário, requer uma elaboração 
complexa e abre caminho para muitas questões e reflexões. (p. 81)

Diante dessa abordagem sensível e respeitosa, é importante pensar também na 
possibilidade de o estudante se deparar com a frustração diante de uma obra que não lhe 
despertou nenhuma emoção. Mas, como afirmou Italo Calvino no trecho usado como 
epígrafe desta seção, um clássico sempre tem algo a dizer; portanto, é preciso que contemos 
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também com a possibilidade de uma segunda, de uma terceira leitura, que dirá mais do que 
disse a primeira. E contar também com o poder da obra clássica de deixar sua semente, 
mesmo que invisível.

  J As relações hipertextuais

Por sua permanência ao longo do tempo, os clássicos acabam inspirando inúmeras 
adaptações, além de versões em meios diversos, como cinema, HQ, artes plásticas, televisão, etc.

Essa relação de um texto anterior A (chamado hipotexto), que é modificado ou 
transformado por um texto B (chamado hipertexto), é chamada de hipertextualidade pelo 

crítico francês Gerárd Genette.3

A obra de Stevenson vem ganhando várias adaptações, tanto aquelas que visam facilitar 
o texto-fonte e aproximá-lo de um leitor menos experiente quanto aquelas realizadas em 
outros meios: há versões em formato de HQs, desenhos animados, séries de TV, animações, 
filmes de ficção científica e outros, nos mais diferentes países.

Das inúmeras adaptações cinematográficas, por exemplo, podemos encontrar desde um 
filme mudo de 1920 (considerado perdido) a uma versão bem próxima do público brasileiro, 
em forma de paródia, com os comediantes Renato Aragão e Dedé Santana: O trapalhão na 
ilha do tesouro, de 1974, com direção de J. B. Tanko e roteiro adaptado do romance. 

Assim, todas as adaptações realizadas a partir do livro de Stevenson podem ser consideradas 
hipertextos em relação ao original. Aqui, cabe destacar a relação de “mão dupla”, e não de 
subalternidade, entre os dois tipos de obras, o hipotexto e o hipertexto, conforme afirma 
o crítico de cinema Robert Stam na obra Introducão à teoria do cinema:

As discussões mais recentes sobre as adaptações cinematográficas de romances 
passaram de um discurso moralista sobre fidelidade ou traição para um discurso 
menos valorativo sobre intertextualidade. As adaptações localizam-se, por definição, 
em meio ao contínuo turbilhão da transformação intextextual, de textos gerando 
outros textos em um processo infinito de reciclagem, transformação e transmutação, 
sem um claro ponto de origem (2003, p. 234):

O trabalho em sala de aula pode ganhar inúmeros desdobramentos criativos se o professor 
trabalhar também com algumas dessas “transformações” do clássico, considerando cada um 
desses textos como um produto diferenciado, com uma linguagem rica e própria de cada 
meio. O aluno pode ser instigado a elaborar comparações, fazendo um levantamento de 
similaridades e diferenças entre o hipotexto e o hipertexto.

3 A esse respeito, 
confira: STAM, Robert. 
Do texto ao intertexto. 
In: Introdução à teoria 
do cinema. Trad. 
Fernando Mascarello 
Campinas: Papirus, 
2003.
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Material de apoio
 Sobre a obra

A ilha do tesouro, um dos grandes clássicos da literatura mundial, 
conta as aventuras vividas pelo garoto Jim Hawkins, que levava 
uma vida tranquila e normal, ajudando os pais na taberna da 
família, até aparecer o pirata Billy Bones. Após a morte do pai 
e do velho Billy, Jim encontra o mapa de um tesouro lendário e 
consegue fugir da perseguição de outros piratas que vão atrás do 
mapa de Bones. Ele parte, então, em uma expedição organizada 
pelo conde Sir Trelawney e pelo médico Dr. Livesey, em busca do 
tesouro. A tripulação do navio Hispaniola conta com o cozinheiro 
Long John Silver, um veterano do mar que trabalhou com o 
terrível Capitão Flint (que enterrou o tesouro), além de outros 
piratas que, em sua maioria, farão de tudo para se apoderar 
da riqueza escondida. Essa foi a primeira obra de sucesso de 
Stenvenson e, além das aventuras, do suspense, das reviravoltas, 
das mortes e das traições, o autor põe em discussão temas como 
a honra, a amizade, a lealdade e a ambição dos personagens, 
além do amadurecimento do garoto Jim Hawkins de 12 anos 

de idade, em função dessas experiências. Publicado em 1883 e 
editado antes disso em formato de folhetim, A ilha do tesouro foi 
escrito para o enteado de Stevenson, que tinha a mesma idade do 
personagem principal.

Essa versão em 
quadrinhos, da 
Editora Nemo, 
conta com roteiro 
de Manuel 
Pace, ilustrações 
de Carlo Rispoli e 
tradução de 
Diego Cervelin e 
Fernando Scheibe.
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  J Sobre o escritor

Robert Louis Stevenson nasceu em Edimburgo (Escócia), em 1850. Cursou a Faculdade 
de Direito de Edimburgo, onde escreveu para o jornal universitário. Após conclusão do curso, 
mudou-se para Londres em 1873, onde frequentou salões literários. Algum tempo depois, fez 
uma longa viagem pela Europa. Na França, em 1876, conheceu a norte-americana Fanny 
Van de Grift Osbourne, com quem se casou. Voltou à Inglaterra levando a esposa e o enteado 
Lloyd Osbourne, para quem escreveu a obra. Poeta e romancista, Stevenson é um dos escritores 
mais importantes de língua inglesa e da literatura mundial. Publicou também o livro infantil 
de poesia, A Child’s Garden of Verses (Jardim de versos), em 1885, e outro grande clássico, The 
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (O Médico e o Monstro), em 1886. De saúde frágil durante 
toda a vida, morreu precocemente, aos 44 anos, em Upolu, nas ilhas Samoa, em 1894.

  J Sobre o ilustrador

Louis Rhead nasceu em 1857, em Staffordshire, na Inglaterra, e mudou-se para Nova 
York em 1883. Talentoso artista, escritor e cartazista, trabalhou para várias revistas e foi 
ilustrador de diversas obras literárias, como Robin Hood, The Swiss Family Robinson, Robinson 
Crusoe, Treasure Island (A ilha do tesouro), entre outras. Foi aclamado por seus pôsteres e realizou 
exposições individuais em Londres e em Paris. Faleceu em 29 de julho de 1926, em 
Amityville, Long Island.

  J Sobre a tradutora

Márcia Soares Guimarães nasceu em Belo Horizonte, onde vive atualmente. Formou-
se em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mas seu 
maior interesse sempre foi estudar línguas estrangeiras. Fez cursos nos EUA e morou algum 
tempo na Inglaterra. De volta ao Brasil, foi professora de inglês por mais de 20 anos e hoje 
se dedica à tradução e à revisão. Traduziu, para a Autêntica, Alice através do espelho e Alice no 
País das Maravilhas, de Lewis Carroll, As aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, entre outros.

Explorando a obra
A PRÉ-LEITURA

  J Os paratextos

Antes da leitura da obra, é interessante explorar os elementos presentes no livro que 
não fazem parte do texto propriamente dito, mas o complementam: os paratextos.
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PARA NÃO ESQUECER: Todas as mensagens e comentários acessórios que cercam o 
texto são chamados de paratextos. São eles: título, capa, contracapa, prefácios, posfácios, 

dedicatórias, apresentação dos autores, orelhas, entre outros.

Especialmente em uma obra clássica, os paratextos são recursos importantes para que 
o leitor compreenda melhor um livro ou mesmo decida se vai lê-lo ou não. Ou seja, os 
paratextos podem ser fundamentais para motivar os estudantes para a leitura e para aproximá-
los da obra. Antes da leitura, contextualize obra e autoria (escritor, tradutora, ilustrador) 
com os estudantes. Depois, explore os outros paratextos presentes.

• O título e a ilustração da capa são bastante instigantes e apresentam elementos que 
provavelmente atrairão o jovem leitor, em função da atmosfera de mistério e aventura 
presentes: os equipamentos náuticos, os personagens num bote, um navio ao longe, 
um mapa, um trecho da ilha.

• Geralmente, o texto da contracapa tem o objetivo de atrair o leitor para a obra. Nesse 
caso, há uma sinopse da narrativa, que reforça o caráter de mistério e aventura e revela 
os “ingredientes para manter o leitor empolgado e sem fôlego a cada página”, inclusive 
citando esta obra como provável fonte para uma série bastante conhecida: Piratas do Caribe.

• Ainda na capa, há uma espécie de selo que indica se tratar de uma obra em versão integral, 
sem adaptação. Portanto, é um texto clássico da literatura universal, que não conta com 
as facilidades das adaptações e, provavelmente, demandará mediação do professor.

• A edição conta com notas de rodapé escritas pela tradutora e importantíssimas para 
auxiliar no entendimento do texto, mesmo para um leitor mais maduro. As notas contêm 
explicações sobre termos náuticos, além de expressões, moedas, músicas e costumes da 
época em que o livro foi escrito.

• Há, ainda, uma dedicatória para S. L. O., o enteado Samuel Lloyd Osbourne, para quem 
Stevenson criou a história do livro.

• A edição conta com um sumário e com o desenho de um mapa da Ilha do Tesouro.

• Por fim, há uma interessante introdução, em forma de versos, que problematiza o 
interesse (ou não) dos jovens de sua época pelos temas da obra. Stevenson coloca duas 
possibilidades: se os jovens continuam gostando desse tema, que aproveitem! Por outro 
lado, na hipótese de eles não mais suspirarem por isso, só restaria a morte da obra, o que 
não foi o caso: “que eu e todos os meus piratas compartilhemos o túmulo onde esta 
história e as deles [dos escritores de histórias infantojuvenis citados] podem repousar!” 
(p. 7). Essa introdução pode servir de ponto de partida para o professor saber se os alunos 
têm o hábito de ler e quais são suas preferências de leitura (gêneros, obras, autores) nos 
momentos de liberdade de escolha.
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  J A relação do texto verbal com o texto visual

• Aprecie as ilustrações buscando perceber suas relações com o texto verbal. Explore, com 
os alunos (e deixe que eles verbalizem, oralmente ou por escrito), os sentidos presentes 
nas imagens.

• Trabalhe com os estudantes a importância do texto visual numa narrativa. Incentive-
os a explorar cuidadosamente os detalhes das ilustrações e o efeito do uso do preto e 
do branco no caso desta obra de Stevenson. Note que as ilustrações reproduzidas são 
da primeira edição da obra e, portanto, revelam traços e elementos próprios da época. 
Observe a ilustração da página 214, que representa Jim chegando à casa de madeira da 
ilha, cauteloso por não saber o que ou quem vai encontrar. A oposição claro/escuro 
provoca uma imprecisão nos traços: os vultos que aparecem na moldura da porta são 
apenas sugeridos, o que reforça o sentimento de expectativa angustiante do personagem; 
em meio à nebulosidade da cena, é possível distinguir apenas a gaiola com o papagaio 
do pirata.

Reprodução da  
p. 214.
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• Discuta com os alunos os efeitos das legendas que acompanham cada ilustração. No exemplo 
acima, o trecho da narrativa usado como legenda e a imagem se reforçam na criação da 
atmosfera de suspense: “Com os braços esticados à minha frente, entrei cautelosamente”.

• Na ilustração da página 114, o efeito do claro/escuro também provoca uma espécie de 
camuflagem do personagem na paisagem. Por outro lado, os marinheiros estão sentados 
debaixo de algumas árvores e só são percebidos pelo leitor com muita atenção.

Explorando a obra  
APÓS A LEITURA

  J O contexto histórico

Uma boa estratégia para trabalhar possíveis dificuldades de entendimento das situações 
apresentadas na obra é a redação de um glossário pelos próprios alunos, os quais podem 

Reprodução da  
p. 114.
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pesquisar os significados dos termos e conversar a respeito, em sala, ao longo da leitura. Esse 
glossário pode ser acompanhado de ilustrações ou fotos, por exemplo, dos termos náuticos 
que aparecem ao longo de toda a obra.

  J Sobre a temática, o gênero e a categoria

O livro A ilha do tesouro é destinado a estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental. 
Trata-se de uma obra clássica da literatura universal que explora a aventura, o mistério e a 
fantasia, possibilitando ao jovem leitor escapar do seu universo cotidiano para explorar – 
literariamente – novos mundos, diferentes contextos. Organizada em 34 capítulos divididos 
em seis partes, a narrativa conta as peripécias de um garoto de 12 anos de idade que sai da 
casa de sua mãe para viver perigosas aventuras em alto mar e numa ilha deserta. Embora 
relativamente extensa, a obra possui uma linguagem acessível e uma temática atraente, o que 
favorece a leitura pelos jovens leitores e a torna adequada para esse público-alvo. A temática 
da aventura e do mistério vai, aos poucos, dando lugar também a reflexões mais profundas 
sobre moral, honra, lealdade, amizade e perseverança. O maior ou menor aprofundamento, 
em um ou mais assuntos abordados, vai depender do interesse e da maturidade de cada 
turma e da avaliação e necessidade do professor.

Vamos explorar mais a estrutura da obra?

  J Explorando o gênero Romance

Antes de começarmos, é importante destacar que os gêneros textuais vão se mesclando 
uns aos outros ao longo dos anos. Surgem novos termos, a partir dos tradicionais, e atualmente  
circula uma grande quantidade de textos que nem sempre aceitam classificações tão rígidas. 
O livro em questão é uma obra clássica da literatura universal, que tem sua origem nos 
folhetins franceses do século XIX.

O romance é “um gênero de modo narrativo [...], escrito em prosa, mais ou menos longo”, 
no qual são narrados “fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de 
interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na 
crítica social, etc.” (COSTA, 2008, p. 162). Um dado interessante é que a obra, de 1883, foi 
publicada inicialmente em forma de série com o título O cozinheiro do mar. O folhetim surgiu 
no final do século XVIII, na França, e floresceu no século XIX, divulgando principalmente 
narrativas, como novelas e romances, com conteúdo de romance, aventura e mistério. O 
romance de folhetim é um “romance de aventuras cuja narrativa, publicada em episódios pela 
imprensa, suscita o interesse do leitor pelas repetidas surpresas que a ação contém” (COSTA, 
2008, p. 163). Isso comprova o caráter de suspense que a obra mantém ao longo da narrativa, 
fisgando o leitor para estar sempre na expectativa do vai acontecer.

A história é contada, em forma de relato (ou seja, posteriormente aos fatos narrados), 
pelo personagem Jim Hawkins, um garoto de 12 anos à época dos acontecidos. Em apenas 
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três capítulos da parte IV, o relato é assumido pelo Dr. Livesey. Observe que os títulos 
já deixam clara essa mudança de perspectiva: o capítulo XVI, por exemplo, é intitulado 
“Narrativa continuada pelo médico: como o navio foi abandonado”. Jim retoma a narrativa 
no capítulo XIX, intitulado “Jim reassume a narrativa: homens honestos na paliçada”. O 
médico conta fatos que Jim não presenciou e que, portanto, estão fora do seu relato, o que 
confere verossimilhança à narrativa.

Converse com seus alunos sobre a importância dessa mudança de ponto de vista na 
narrativa, discutindo trechos que mostram o que cada personagem sabe e o que não sabe. 
Compare passagens que são descritas por Jim e a mesma passagem descrita pelo médico, 
como nos trechos abaixo, no momento em que Jim desce do navio e vai para a ilha:

Foi então que veio à minha cabeça a primeira das ideias malucas que tanto 
contribuíram para salvar nossas vidas. Se Silver deixou seis homens no navio, 
estava evidente que nós não poderíamos nos apoderar do barco e lutar com nosso 
armamento; e, já que só seis marujos ficariam, também estava evidente que nosso 
grupo não precisaria de mim naquela tarde. Subitamente decidi, então, ir à terra 
também. Rapidamente, escorreguei pela lateral do casco do navio e me encolhi 
num canto da proa do bote mais próximo, que partiu quase no mesmo momento. 
(p. 111, relato de Jim)

Se tivesse pelo menos um sopro de vento, teríamos dominado os seis rebeldes que 
haviam ficado a bordo conosco, levantado âncora e partido mar adentro. Mas o ar 
estava parado e, para completar nossa impotência, Hunter chegou com a notícia 
de que Jim Hawkins tinha escorregado para dentro de um dos botes e ido para a 
terra firme junto com o resto dos homens.
Nunca nos ocorreu duvidar de Jim Hawkins, mas ficamos preocupados com sua 
segurança. (p. 131, relato do Dr. Livesey)

Nesse sentido, é interessante uma nota do autor (a única ao longo da obra), que revela 
uma informação de que os heróis ainda não dispunham, quando estavam contando quantos 
homens haveria de cada lado da disputa.

– Cinco! – exclamou o capitão. – Ora, assim é melhor. Com cinco a menos de um 
lado e três de outro, agora somos quatro contra nove. (p. 170)

Os amotinados logo seriam em número de oito, pois o homem baleado por Sir 
Trelawney a bordo do navio morreu na mesma noite em que foi ferido. Mas isso, 
claro, os homens honestos só vieram a saber depois. (p. 170, nota do autor)

O espaço da narrativa se dá inicialmente numa cidadezinha do litoral da Inglaterra, 
onde a família de Jim Hawkins possui uma hospedaria, a Almirante Benbow, na qual o 
garoto passou a infância. Os personagens principais passarão por Bristol, de onde sairão 
para a Ilha do Tesouro, de localização indeterminada, onde ocorrerá a maior parte das ações 
de mistério e aventura.
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O tempo dos relatos de Jim e do médico é linear, mas a narrativa é contada posteriormente 
aos fatos; portanto, os acontecimentos são rememorados, por escrito, a pedido do conde e 
do médico, conforme o início da narrativa:

O conde, Sir Trelawney, o médico, Dr. Livesey, e vários outros cavalheiros me 
pediram para descrever tudo sobre a Ilha do Tesouro, do começo ao fim, não 
deixando nada para trás, exceto sua localização, e isso somente porque ainda há 
uma parte do tesouro enterrada lá até hoje. Então, pego agora minha caneta, no 
ano da graça de 17..., e volto ao tempo em que meu pai era dono da hospedaria 
Almirante Benbow [...] (p. 13)

Vários personagens fazem parte da narrativa: Jim Hawkins, o garoto de 12 anos que vira 
herói na exploração da ilha; o médico, Dr. Livesey, e o conde, Sir Trelawney, que organizam 
a expedição; Long John Silver, o cozinheiro do navio, que é, na verdade, um veterano do 
mar, dono de uma personalidade dúbia e que, após comandar toda a traição aos patrões, 
acaba colaborando decisivamente para o final de sucesso da expedição.

Professor, explore com os alunos a personalidade ambígua do personagem Long John Silver: 
por um lado, ele trai, mente, engana; por outro, mesmo tendo apenas uma perna, é dono de 

uma força física e de habilidades invejáveis, além de ser dotado de um discurso que convence 
a todos os marinheiros. Veja, por exemplo, a didática defesa que ele constrói a seu favor, entre 

as páginas 229 e 230: “– Então, agora, prestem atenção. Vou explicar esses quatro pontos; 
um após o outro, vou explicar tudo.” O próprio Jim se apieda dele: “[...] meu coração estava 

pesaroso por ele; por mais perverso que fosse, eu não podia deixar de pensar nos riscos que 
rodeavam aquele homem e na humilhante forca que o esperava”. (p. 233).

Diversos recursos expressivos são usados na obra, como os jogos com a linguagem 
(as argumentações de Silver, o discurso feito pela mãe de Jim para conseguir alguém que 
voltasse com eles até sua hospedaria); os suspenses e a resolução dos mistérios ao final; o 
duplo ponto de vista, apresentado por meio dos relatos de Jim e do médico. Outro recurso 
usado com muita frequência são as inúmeras descrições, bastante minuciosas, que conferem 
um tom realista à obra e possuem caráter quase cinematográfico, como no exemplo abaixo: 

Eu estava ao lado do castelo de proa, e a vela principal, que permaneceu inflada, 
me impedia de ver uma parte do convés, próxima à popa. Não se via ninguém. O 
piso, que não tinha sido lavado desde o motim, estava cheio de marcas de pés; uma 
garrafa vazia, com o gargalo quebrado, rolava para um lado e para o outro, como 
se estivesse viva, na abertura ao lado do navio, feita para escoar a água de volta para 
o mar. (p. 193)

É importante destacar que esses elementos devem ser usados com o objetivo de explorar 
a estrutura da narrativa, de analisá-la e entendê-la melhor, desvendando mecanismos estéticos 
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que o autor utiliza para a construção da história. O professor não deve cobrar que os alunos 
saibam de cor informações sobre personagens, cenas ou fatos, perguntas estas que apenas 
estimulam uma leitura burocrática, entendida por Ligia Cademartori (2009) como

aquela que se faz apenas como meio, para atingir um fim alheio a ela. Cumpre a 
imposição de um sistema administrativo, de maneira passiva e distanciada, sem o 
envolvimento mínimo que permite dizer do livro se a gente gosta dele, ou não, se 
algo no texto atraiu a atenção ou se o livro não nos disse nada. (p. 80)

  J Explorando o tema

A temática geral da obra é a aventura e o mistério, que possibilitam ao jovem leitor 
escapar do seu universo cotidiano para explorar – literariamente – mundos e contextos 
diferentes dos já conhecidos. Portanto, a leitura dessa obra universal, que vem marcando 
diferentes gerações em inúmeras nações do mundo, tem potencial para ampliar a bagagem 
cultural e literária dos alunos.

Aos poucos, também são abertos caminhos para reflexões mais profundas sobre moral,  
honra, lealdade, amizade e perseverança. É visível o amadurecimento do personagem-
narrador, Jim Hawkins, que enfrenta vários perigos físicos e psicológicos, mas acaba tendo 
atitudes heróicas ao se ver confrontado com os desafios no mar e na ilha. Comentando a 
obra de Joseph Conrad, a ensaísta Ligia Cademartori (2009) afirma que

[...] as histórias marítimas do século XIX, ao confrontar o homem com forças 
obscuras que existem dentro ou fora dele, põem em causa as noções de honra e de 
grandeza, fazem pensar na variedade de circunstâncias a que podemos ficar expostos 
e nas diversas respostas que sequer imaginamos dar a elas. (p. 86)

São notórias, nesse sentido, as questões morais que atravessam os personagens e que 
podem ser debatidas com os estudantes, respeitando a opinião de cada um sem deixar de 
instigar a formação do senso crítico. Jim, por exemplo, revela seu firme senso de moral 
quando dá sua palavra ao pirata Silver de que não fugiria com o médico, mantendo-a mesmo 
correndo o risco de morrer: “– Não – insisti. – Sabe muito bem que o senhor mesmo não 
faria isso... nem o senhor, nem Sir Trelawney, nem o Capitão Smollet. E eu muito menos. 
Silver confiou em mim. Dei minha palavra e vou voltar.” (p. 239). 

Propostas de atividades
Planeje, com os estudantes, uma pesquisa (incluindo imagens) sobre os termos náuticos 
que aparecem na obra. As minuciosas descrições feitas pelo autor serão muito melhor 
visualizadas com essas informações.
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• Proponha também uma pesquisa sobre textos, imagens, vídeos, etc., adaptados da obra 
A ilha do tesouro ou inspirados nela. Além de ter acesso a uma imensa variedade de 
hipertextos, você (em conjunto com os estudantes) poderá escolher algum (ou alguns) 
deles para fazer um trabalho comparativo com a obra de Stevenson. Certamente será 
bastante rico e proveitoso elaborar um trabalho intermidiático que explore a linguagem 
do livro e outras linguagens, como a do cinema ou dos quadrinhos. 

• Apresente aos estudantes uma atividade que busque comparar diferenças e semelhanças 
de abordagem nos dois textos – o de Stevenson e o outro que escolherem. Eles podem, 
por exemplo, fazer um paralelo entre a forma de construção dos personagens principais 
nas duas obras.

• Após a leitura do livro, proponha uma forma atraente de socialização e troca das 
impressões sobre o texto: debate, teatro, varal com releituras, jogral, júri simulado (pense, 
por exemplo, na questão moral que envolve o personagem Long John Silver), entre 
outras possibilidades.

• Trabalhe a expressão de opiniões: a obra apresenta temas com grande potencial para um 
amplo debate, como o preconceito em algumas expressões e posicionamentos da época; 
a solidariedade e a lealdade (ou ausência delas); a questão moral dos personagens, etc.

• Amplie os temas presentes no livro pesquisando livros, filmes, telas ou outras obras 
literárias que apresentem os mesmos temas; essa é uma forma instigante de saber mais a 
respeito de um ou mais pontos tratados na obra. Se a escola onde você trabalha contar 
com o espaço da biblioteca, essa pesquisa poderá ser feita lá, com a ajuda da bibliotecária.

• Peça aos seus alunos para fazer uma pesquisa sobre outras obras do autor. Essa é uma 
boa oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho de Stevenson.

• Você pode propor ainda a criação de um clube de leitura na escola, para que os estudantes 
compartilhem suas experiências de leitura (inclusive em outras mídias) e busquem 
avançar na ampliação de sua bagagem cultural, estética ou ética. Assim, eles poderão 
formar uma comunidade de leitores e trocar experiências de leitura. Outras obras do 
mesmo autor podem ser sugeridas, ou obras que abordem o mesmo tema, entre outras 
possibilidades.

Orientações gerais para uma abordagem 
interdisciplinar

Sem colocar em segundo plano o caráter estético e artístico da obra literária, é possível 
trabalhar A ilha do tesouro numa abordagem interdisciplinar com outras áreas.

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), uma das competências 
gerais esperadas para o ensino fundamental é:
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Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

 
A leitura da obra de Stevenson pode ajudar a desenvolver essa competência, pois colabora 

para a ampliação da bagagem estética e ética do jovem estudante ao dar acesso a uma obra 
da produção artístico-cultural que debate temas atemporais e universais, necessários e 
importantes à sua formação humana. Questões como essas dizem respeito ainda à identidade 
sociocultural dos sujeitos e seu lugar no mundo, podendo ser discutidas em conjunto 
com as disciplinas de Geografia, História e Artes, por exemplo. Na disciplina de História, 
é possível trabalhar com uma contextualização para entender melhor a época em que 
Stevenson escreveu o livro e seu interesse pelo tema das viagens; na de Geografia, com a 
exploração de mapas; nas Artes, com a criação de textos visuais, entre outras possibilidades.

A partir do romance lido, também é possível propor a produção de um jornal da escola, 
no qual os textos (verbais e visuais) dos estudantes poderão circular para a socialização com 
outras turmas. Trata-se de um projeto que pode (e deve) envolver todas as áreas e disciplinas. 
É uma rica oportunidade de trabalhar diversos tipos de textos que aparecem: reportagens, 
entrevistas, cartuns, editoriais, resenhas de livros, textos literários curtos (como crônicas, 
contos ou poemas), entre outros.
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