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Nau Catarineta é o mais célebre poema marítimo, 

anônimo, romanceado, ligado à tradição oral portuguesa, e 

relata a história da viagem da nau portuguesa que 

transportou Jorge de Albuquerque Coelho – filho de Duarte 

Coelho Pereira, donatário da capitania hereditária de 

Pernambuco – de Olinda para Lisboa, em 1565. Esta nau 

Catarineta,/ não sei se vinha da Espanha,/ Sei que veio a 

todo pano,/ trouxe riqueza tamanha.  

 

A longa travessia, as desventuras dos tripulantes – 

tempestade, calmaria, medo, naufrágio, fantasmas, fome, 

solidão, saudades – são ilustradas por Roger Mello, impregnadas de brasilidade. O autor 

inspira-se na vida do campo, nas atividades de plantar e colher e nas festas populares 

regionais. Seus personagens são os homens simples e camponeses. As cores vivas, os traços 

fortes carregados de dramaticidade, espírito lúdico, dinamismo e imaginação representam o 

povo brasileiro: miscigenado e colorido, alegre e festivo.  

 

Nau Catarineta, de Roger Mello, por essas razões, merecidamente, ganhou em 2005 dois 

prêmios importantíssimos: o Prêmio Jabuti – Ilustração Infantil e Juvenil – e o Prêmio FNLIJ – 

hors-concours, Melhor Livro de Reconto e A Melhor Ilustração. 

 

Temas principais: Viagem Marítima, Aventura, Desconhecido, Comportamento. 

Temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural. 

 

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 
Objetivo: aproximar o aluno do livro e ativar seu conhecimento prévio. 

 
Nau Catarineta é o mais célebre poema marítimo, anônimo, romanceado, ligado à tradição 

oral portuguesa, e relata a história da viagem da nau portuguesa que transportou Jorge de 

Albuquerque Coelho – filho de Duarte Coelho Pereira, donatário da capitania hereditária de 

Pernambuco – de Olinda para Lisboa, em 1565. O poema foi transmitido oralmente durante 

muito tempo. Depois que foi registrado por Almeida Garrett, escritor português, no ano de 

1843, e publicado no Romanceiro e cancioneiro Geral, ganhou várias versões escritas. 

 

Você vai conhecer a Nau Catarineta do escritor e ilustrador Roger Mello, nascido em Brasília, 

em 1965. Merecidamente, o livro ganhou, em 2005, dois prêmios importantíssimos: o Prêmio 

Jabuti – Ilustração Infantil e Juvenil – e o Prêmio FNLIJ – hors-concours, Melhor Livro de 

Reconto e A Melhor Ilustração. 
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A longa travessia, os desafios, as desventuras dos tripulantes da nau – tempestade, calmaria, 

medo, naufrágio, ataques, fantasmas, fome, solidão, saudades – são ilustradas por Roger Mello 

impregnadas de brasilidade. Com cores vivas e traços fortes. Logo no início o autor apresenta, 

com ilustrações, a tripulação: Piloto; Reverendo; Tenente; Contramestre; Ração, o cozinheiro; 

Calafate; Vassoura, o zelador do navio; Mestre ou Patrão; Gajeiro; e Capitão de Mar e Guerra 

ou Capitão-General. 

Use seus conhecimentos e sua imaginação, escolha um dos tripulantes e desenhe. 

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro. 

 

1. Faça a leitura com a intenção de conhecer a tripulação criada por Roger Mello. 

2. Faça a leitura integral do livro com a intenção de observar nas demais ilustrações a 

presença da cultura brasileira. Anote suas observações.  

3. Faça a leitura com a intenção de conhecer a história. Anote o trecho que foi mais 

marcante. 

4. Conte as duas soluções encontradas pela tripulação para resolver a escassez de comida. 

5. Conte o conflito vivido pelo Capitão, como se fosse ele narrando.  

6. Reconte toda a história em prosa. Crie capítulos e dê nomes a eles. 

 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno. 
 

1. Pesquise para conhecer outros livros de Roger Mello.  

2. Pesquise para saber sobre os dois prêmios recebidos pelo autor pela publicação de 

Nau Catarineta.  

3. Pesquise para saber mais sobre Almeida Garrett. 

4. Pesquise sobre Jorge de Albuquerque Coelho – filho de Duarte Coelho Pereira. 

5. Nau-catarineta também é uma dança dramática popular, presente no Nordeste 

brasileiro. Pesquise para saber mais sobre essa dança. 
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