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RESUMO: Esta pesquisa versa acerca do romance Capitães da Areia (2008) do escritor baiano 

Jorge Amado. O foco a ser dado será a Literatura e Autoritarismo, a ficcionalização da violência 

e da resistência que se apresentam como fios condutores da obra. Para tanto, investigaremos que 

a experiência da formação social calcada em condutas autoritárias e opressivas contribui 

sistematicamente para a desumanização do sujeito, uma vez que as linhas de força que 

compõem a narrativa são o autoritarismo e a resistência. Dito isto, propomos analisar como a 

vida de alguns personagens da narrativa é permeada por estes fatores, entre eles, Sem-Pernas e 

Pedro Bala. Nesse sentido, pretendemos investigar no presente estudo três aspectos da violência, 

a física, a psíquica e a moral, que compõem a tessitura do livro. Posto que os personagens 

estudados atuam como membros de um grupo de crianças abandonadas e que vivem de 

pequenos delitos, os chamados Capitães da areia. Para obter os objetivos aqui elencados, 

contamos com os estudos de Ginzburg (2000), Bosi (2002), Saffioti (2004), Schollammer 

(2008), Dalcastagnè (2008), Pellegrini (2008) entre outros que abordam questões relativas à 

representação de grupos excluídos na Literatura Brasileira. 
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1 Resistência em Capitães da Areia 

 

Segundo Alfredo Bosi (2002) Resistência é um conceito originariamente ético, e 

não estético. O seu sentido mais profundo apela para a força da vontade que resiste a 

outra força exterior ao sujeito. Resistir é opor a força própria à força alheia. O cognato 

próximo é in/sistir, o antônimo familiar é de/sistir. Nesse sentido, a resistência se dá 

como processo inerente à escrita na obra Capitães da Areia de Jorge Amado. A escrita 

de resistência, a narrativa atravessada pela tensão crítica, busca mostrar a vida como ela 

é.  



 

Dessa forma, faz parte desta investigação explicitar que a resistência é um 

movimento interno ao foco narrativo, uma luz que ilumina o nó inextricável que ata o 

sujeito ao seu contexto existencial e histórico (BOSI, 2002).  Ademais, buscamos 

evidenciar as imagens da violência e do autoritarismo na ficção, a partir da infância 

roubada e os seus desdobramentos sociais. Assim, concebemos a violência como a 

ruptura de qualquer forma de integridade do sujeito (SAFFIOTI, 2004), já que esta é 

constitutiva da cultura brasileira. 

  Alfredo Bosi, ao trabalhar a resistência, pensa essa categoria inserindo-a no 

tempo/espaço histórico, vejamos:       

A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma luz que ilumina 

o nó inextricável que ata o sujeito ao seu contexto existencial e histórico. 

Momento negativo de um processo dialético no qual o sujeito, em vez de 

reproduzir mecanicamente o esquema das interações onde se insere, dá um 

salto para uma posição de distância e, deste ângulo se vê a si mesmo e 

reconhece e põe em crise os laços apertados que o prendem à teia das 

instituições (BOSI, 2002, p. 134). 

 

 O romance é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente que busca 

mostrar o contexto social no qual aqueles jovens e crianças viviam, como eram vistos 

pela sociedade e por qual motivo eles foram parar nas ruas e subsistir cometendo 

delitos, suas considerações em sua maioria são empáticas aos capitães da areia. 

Vestidos de farrapos, sujos, semiesfomeados, agressivos, soltando palavrões 

e fumando pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que a 

conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas. 

(AMADO, 2008, p. 27). 

 

 No capítulo intitulado Carrossel essa empatia se torna ainda mais evidente. 

Neste ponto do livro, o escritor nos mostra de forma minuciosa o deslumbramento 

infantil e a emoção dos capitães da areia perante o abandono e a ausência de terem 

vivido os mínimos prazeres, como andar em um carrossel, por exemplo.  

Então a luz da lua se estendeu sobre todos, as estrelas brilharam ainda mais 

no céu, o mar ficou de todo manso (talvez que Iemanjá tivesse vindo também 

ouvir a música) e a cidade era como que um grande carrossel onde giravam 

em invisíveis cavalos os Capitães da Areia. Neste momento de música eles 

sentiram-se donos da cidade. E amaram-se uns aos outros, se sentiram irmãos 

porque eram todos eles sem carinho e sem conforto e agora tinham o carinho 

e conforto da música. (AMADO, 2008, p. 66). 



 

 

 A obra relata uma temática bastante atual: a situação das crianças que vivem 

abandonadas nas ruas, onde cada um dos personagens resiste, a seu modo, às pressões 

da sociedade: 

é nesse sentido que se pode dizer que a narrativa descobre a vida verdadeira, 

e que esta abraça e transcende a vida real. A literatura, com ser ficção, resiste 

à mentira. É nesse horizonte que o espaço da literatura, considerado em geral 

como o lugar da fantasia, pode ser o lugar da verdade mais exigente. (BOSI, 

2002, p. 135). 

2 Autoritarismo e Literatura em Capitães da Areia 

 

 Segundo Ginzburg (2000), as obras literárias modernas, por conta de uma série 

de mudanças histórico-sociais, acabaram alterando as relações entre os seres humanos e 

também a concepção clássica do sujeito. Um aspecto em particular que fica evidente 

para o autor é a desumanização que permite associar o problema da crise da 

representação com a violência no processo histórico, pois a constituição da 

subjetividade é atingida pela opressão sistemática da estrutura social de formação 

autoritária. Uma vez que a noção de sujeito sendo abalada em detrimento do impacto 

violento da opressão, é abalada também a concepção de representação.  

 De acordo com o conceito de representação, emprestado de Michel Foucault, a 

arte é vista como algo que não necessariamente precisa estar estritamente ligada à 

realidade. As obras artísticas partiriam do real para ficcionalizá-lo, não precisariam ser 

cópias ou imitação desse real para possuírem valor. Essa noção da arte (como algo que 

se refere ao real, mas ao mesmo tempo se distancia dela quando amplia as possíveis 

interpretações) é, em Foucault, uma grande jogada que valoriza a arte e o artista. 

(COELHO, 2011). A partir do momento em que a representação é fragmentada, o leitor 

terá dificuldades para construir o sentido, tanto no campo da forma estética quanto no 

campo da experiência social. Por que é difícil constituir sentido na experiência social?  

 

Para dizer de forma breve, as representações da História, nesses escritores, 

resistem à acomodação em lógicas lineares causais, ou a esquemas 

positivistas, incorporando contradições e indeterminações, e se aproximando 



 

do que Benjamin propunha como uma representação da história como 

sucessão de catástrofes, como ruína. Como já mostram alguns de seus 

estudiosos, esses escritores, ao lado de outros (mas diferentemente de outros), 

estiveram atentos ao quanto há de violência, injustiça e agonia na sociedade 

brasileira, e trouxeram a problematização do externo para o interno, atingindo 

assim a forma de suas criações (GINZBURG, 2000, p. 44).  

 

Esse processo é o que ocorre na obra Capitães da Areia (2008). O autor traz a 

problematização do externo para o interno e coloca na ficção uma problemática real, a 

história de meninos abandonados que dormiam em um trapiche e viviam, ou melhor, 

sobreviviam por meio de pequenos furtos. Meninos fortes, valentes, audaciosos e 

vítimas da dura realidade do abandono, da fome e das mazelas da sociedade.  

Leiamos a reflexão do Sem-Pernas, um dos integrantes do grupo Capitães da 

Areia, ao olhar os outros dormirem, trecho no qual a ficção e a realidade social se 

encontram: 

Ali estavam mais ou menos cinquenta crianças, sem pai, sem mãe, sem 

mestre. Tinham em si apenas a liberdade de correr nas ruas. Levavam uma 

vida nem sempre fácil, arranjando o que comer e o que vestir, ora carregando 

uma mala, ora furtando carteiras e chapéus, ora ameaçando homens, por 

vezes pedindo esmola. E o grupo era de mais de cem crianças, pois muitas 

outras não dormiam no trapiche. Se espalhavam nas portas dos arranha-céus, 

nas pontes, nos barcos virados na areia do Porto da Lenha. Nenhuma delas 

reclamava. Por vezes morria de uma moléstia que ninguém sabia tratar 

(AMADO, 2008, p. 44). 

 

 Alguns capítulos adiante, a reflexão é feita pelo padre José Pedro. Ele narra a 

situação de fome e de abandono em que aquelas crianças estavam inseridas: “Não tinha 

mesmo influência nenhuma, nem tampouco sabia como agir para ganhar a confiança 

daqueles pequenos ladrões. Mas sabia que a vida deles era falta de todo conforto, de 

todo carinho, era uma vida de fome e abandono” (AMADO, 2008, p. 72).  

 

 Ginzburg (2000) acrescenta a existência de alguns autores que adotaram a 

fragmentação formal apenas por idolatria de um escritor estrangeiro, ou por uma atitude 

de vanguarda, como puro experimento formal. E não são esses que interessam, os 

escritores importantes são aqueles capazes de refletir, dentro da produção literária, 

problemas que transcendem à forma em si mesma e que constituem prioridades no 

âmbito social. Desta maneira, é possível apontar a experiência da formação social 



 

calcada em autoritarismo e opressão como fator que contribui sistematicamente para a 

desumanização do sujeito. 

 A constituição do sujeito brasileiro é abalada desde suas bases pelo solo violento 

e destrutivo no qual se desenvolve. Quando Jorge Amado traz a história do personagem 

Sem-Pernas, nos deparamos com um sujeito que apresenta marcas de um contexto 

social opressor e difícil, em sua história acompanhamos: crises, ódio, tormentos, 

lembranças de uma noite terrível na cadeia. As possibilidades de emancipação e de 

liberdade individual são limitadas e questionadas. Mesmo estando diante de uma 

situação na qual estava a sua salvação, ele se considera incapaz, afirmando até para si 

mesmo que seria um traidor se aceitasse os carinhos daquela senhora e não queria de 

forma alguma uma vida melhor se comparada à vida dos outros:  

  

Mas desta vez estava sendo diferente. Desta vez não o deixaram na cozinha 

com seus molambos, não o puseram a dormir no quintal. Deram-lhe roupa, 

um quarto, comida na sala de jantar. Era como um hóspede, era como um 

hóspede querido […] Antes de tudo estava a lei do grupo, a lei dos Capitães 

da Areia. Os que traíam eram expulsos e nada de bom os esperava no mundo. 

E nunca nenhum a havia traído do modo como o Sem-Pernas ia trair. Para 

virar menino mimado, para virar uma daquelas crianças que eram eterno 

motivo de galhofa para eles. Não, não os trairia. Teriam bastado três dias para 

ele localizar os objetos de valor na casa. Mas a comida, a roupa, o quarto, e 

mais que a comida, a roupa e o quarto, o carinho de Dona Ester tinham feito 

com que ele passasse já oito dias. Tinha sido comprado por este carinho 

como o estivador fora comprado por dinheiro. Seu ódio para todos 

desaparecera, é verdade […] O Sem-Pernas baixou os olhos […] Ele disse 

baixinho, arrancando as palavras de dentro de si: - A senhora é muito boa. Eu 

nunca vou esquecer… Saiu e não voltou. (AMADO, 2008, p. 120 - 126)  

 

 A vida de Sem-Pernas pode ser comparada à história estudada por Ginzburg 

(2000), uma história que pesa sobre nós como um trauma, difícil de assimilar, de 

compreender e de representá-la. Outro ponto importante trabalhado pelo autor é a 

questão da preservação da perplexidade, a presença dos problemas sociais, que nos 

impede de banalizá-los e torná-los cotidiano, conservando dessa forma os valores 

civilizatórios.  

 

A perplexidade frequentemente melancólica assegura-nos a possibilidade de 

pensar um mundo em que a subjetividade está abalada e oprimida em uma 

perspectiva que formule a possibilidade de sua transformação, e não de sua 

consolidação. (GINZURG, 2000, p. 47). 



 

  

 Jorge Amado também relata sobre como eram tratados os menores nos 

reformatórios. Utilizando-se de uma carta enviada ao jornal no início do texto, escrita 

pela mãe de um dos menores que morou no local, revela-nos que: 

 

O menos que acontece pros filhos da gente é apanhar duas e três vezes por 

dia. O diretor de lá vive caindo de bêbado e gosta de ver chicote cantar nas 

costas dos filhos dos pobres. Eu vi isso muitas vezes porque eles não ligam 

pra gente e diziam que era pra dar exemplo. Foi por isso que tirei meu filho 

de lá. (AMADO, 2008, p. 16). 

 

 

 Em um dos capítulos finais do livro, aparecem o tratamento e a tortura a que 

Pedro Bala, o líder do grupo Capitães da Areia, é submetido ao chegar no reformatório. 

Isso nos aponta a questão da desumanização, e, dessa forma, mostra a problematização 

do sujeito em um contexto desumano e cruel, preservando a perplexidade daquela cena 

em seus mínimos detalhes: 

 

Agora os jornalistas já foram, moleque. Tu agora vai dizer o que sabe queira 

ou não queira […] Pedro Bala sentiu duas chicotadas de uma vez. E o pé do 

investigador na sua cara. Rolou no chão, xingando […] agora davam-lhe de 

todos os lados […] Grita de dor. Mas não sai uma palavra de seus lábios. 

Agora já não sente dores, já não sente nada. No entanto os soldados ainda o 

surram, o investigar o soqueia. Mas ele não sente mais nada. – Desmaiou. 

(AMADO, 2008, p. 195). 

Considerações finais 

 

 As crianças de rua, abandonadas, atiradas à marginalidade, em evidência neste 

trabalho Pedro Bala e Sem-Pernas, personagens do romance Capitães da Areia (2008), 

de Jorge Amado, representam a luta pela sobrevivência, bem como refletem a forma 

cruel da sociedade em lidar com os menores abandonados, ou seja, na narrativa 

transparecem o sofrimento dos menores abandonados, a revolta e, ao mesmo tempo, o 

desespero. Ademais, os personagens são inexoravelmente marcados pelo abandono 

social. Nestes termos, podemos ser levados a pensar que:  

  



 

a violência é a palco seco: curta, direta, e instantânea; existe nela uma lógica 

específica, na medida em que, de acordo com a narrativa, a todo efeito 

corresponde uma causa explicativa no próprio universo retratado, ou seja, 

existe uma explicação e uma justificativa, inerentes àquele universo ou à vida 

fora dele (PELLEGRINI, 2008, p. 51).  

 

A obra Capitães da Areia (2008) é uma grande prova de que os textos literários 

continuam se esforçando em responder a todos os questionamentos levantados em 

relação a nossa sociedade e a tudo que é vivenciando em diferentes épocas e pelas 

diferentes classes sociais. Também reafirma que existe uma fenomenologia de 

resistência do eu aos valores ou antivalores do seu meio.  
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