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AS AREIAS DA INFÂNCIA: ABANDONO E FANTASIA EM CAPITÃES DA AREIA E 

PETER PAN 

Tayanne Alves Magalhães (UECE) 

 

RESUMO: A infância é considerada como uma fase de aprendizagem e construção da 

subjetividade. No séc. XIX, ela tornou-se objeto de estudo em várias áreas, pois as crianças 

passaram a ocupar um lugar central na família, tornando-se necessário e vantajoso investir em 

uma educação para os infantes. A importância dada a esta fase tinha no abandono e na 

orfandade a sua contraface mais visível e problemática. Segundo Philippe Ariès, o abandono 

era visto como uma prática comum, assim como práticas disciplinares carregadas de 

violência. As ações vivenciadas pelas categorias postas acima também encontraram eco na 

literatura, que registra várias tramas narrativas insufladas pelo estado de abandono e solidão 

de crianças. Esta pesquisa tem como objetivo aproximar as obras Capitães da Areia, do 

escritor brasileiro Jorge Amado, e Peter e Wendy, do escocês James Barrie, tendo como foco 

o abandono e as particularidades da infância que são apresentadas nas narrativas. Para a 

realização desta pesquisa, serão utilizados os estudos sobre infância de Eliane Yunes e de 

Regina Zilberman, a pesquisa histórica de Philippe Ariès, como também um estudo 

comparativo sobre as obras citadas de Maura Böttcher Curvello. Pretende-se perceber o 

abandono não somente como a via que aproxima essas obras, mas também como uma 

consequência para o teor imaginativo que se faz presente em toda a história de Peter e Wendy 

e que se apresenta como fuga da realidade em Capitães da Areia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: infância, abandono, fantasia. 

 

O romance Capitães da Areia retrata o cotidiano de um grupo de crianças em situação 

de rua, em sua maioria órfãos ou abandonados pelos pais, morando “sob a lua, num velho 

trapiche abandonado” (AMADO, 2008, p.27) à beira da praia. Apesar das belezas naturais que 

rodeiam o lar em que vivem, muitos são os infortúnios por que os garotos passam ao longo da 

narrativa, vivendo à margem da sociedade baiana no início do século XX no Brasil. No 

decorrer da história, Jorge Amado nos apresenta não apenas crianças que praticam atos 

violentos, até mesmo uns com os outros, como é o caso de alguns meninos mais velhos que 

estupravam os mais novos, mas também os sonhos e os pensamentos, muitas vezes pueris, 

comuns a qualquer criança. Os meninos do trapiche são conhecidos como capitães da areia 

por viverem à beira do mar, e também possuem um líder: Pedro Bala, responsável pelos 

outros meninos, ele comanda as “operações” de furtos cometidos pelo grupo nas ruas da 

cidade de Salvador.  

Narrada em capítulos episódicos, a obra do escritor baiano assemelha-se em alguns 

aspectos à famosa história do menino que não queria crescer, intitulada Peter e Wendy, 

contada com muito entusiasmo por um narrador que conduz o leitor, o escocês James Barrie. 

Além do teor episódico, outro aspecto em comum entre os livros é o fato de ambos retratarem 

a história de um grupo de meninos abandonados e todas as aventuras que provêm dessa 
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rejeição. Os meninos perdidos de Barrie vivem na Terra do Nunca
1
, uma ilha imaginária 

criada a partir de todos os sonhos das crianças do mundo inteiro, incluindo os seus pesadelos. 

Enquanto os capitães da areia precisam enfrentar a crua realidade a que estão expostos todos 

os dias, seja fugindo do reformatório ou da fome, os meninos perdidos têm como vilão a 

figura de um pirata, conhecido como Capitão Gancho, que odeia e quer matar a todo custo o 

líder da gangue: Peter Pan, um garoto que, ao ser abandonado, decidiu migrar para a Terra do 

Nunca e dela nunca mais sair.  

As duas obras, pelo que foi exposto, aproximam-se pela ênfase que dão ao fenômeno 

da infância e suas características mais instigantes (fantasia x realidade), como também pelo 

tema que dá forma ao enredo de ambas: o abandono.  Peter e Wendy, apesar de hoje ser uma 

obra que está voltada para o público infantil, é originária de uma peça para o público adulto, 

como também Capitães da Areia, obra de recepção adulta. Embora as duas tenham em sua 

origem o mesmo público, uma característica que salienta a primeira diferença entre elas é a 

linguagem. Enquanto uma obra possui uma linguagem mais simples, com um narrador que 

parece estar presente, que sabe de tudo o que acontece e que nos conduz na narrativa como 

Peter conduz Wendy e seus irmãos até a Terra do Nunca (daí a sua aproximação do público 

infantil), a outra possui um tom mais adulto, sem perder, no entanto, a carga lírica, quase se 

transformando em poema, como quando Jorge Amado fala da sua cidade, do mar e do amor, 

um amor puro e inocente, e por isso doce e melancólico. 

A obra Capitães da Areia também se distingue pela sua função social, pois é uma 

literatura engajada, que quer mostrar para todos a realidade do nosso país, uma realidade 

triste. A infância é tanto histórica, porque claramente está marcado o seu lugar de inserção 

social ou, na verdade, de falta de pertencimento/legitimidade social, como lírica, pois o autor 

dá brilho e autonomia à vida das crianças. Dentro de uma perspectiva mais intimista, Peter e 

Wendy apresenta-nos as aventuras de alguns meninos perdidos, fala sobre a infância 

atemporal, como algo que permanece, sobre o abandono como algo que é facilmente 

superado, e sobre a educação das crianças, de forma a fazer as crianças perceberem a 

importância do seu lar e dos seus pais. Ou seja, há grandes diferenças quando se trata do 

público e da função literária que cada obra possui, porém isso não impede que as histórias se 

toquem, sejam semelhantes, e nos propiciem encantos que só a literatura como forma de 

expressão é capaz de nos proporcionar. 

                                                           
1
 Neverland, no original em inglês. 
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Walter Omar Kohan, ao citar o filósofo francês Jean François Lyotard, afirma que “a 

infância se torna não apenas fase apara adquirir a palavra, mas, sobretudo, também estado 

latente que habita toda palavra pronunciada: a de uma criança, mas também a de um adulto e 

a de um ancião, a de qualquer ser humano” (p. 133, 2010). Nesse sentido, entende-se que a 

literatura, seja adulta ou infantil, é um registro de vivências, e é também uma entrega da 

permanência da infância dos próprios autores, a qual se transforma em arte que pode abrir ou 

fechar os nossos olhos para uma série de elementos que nos passam despercebidos. 

Eliana Yunes, em sua tese Infância e Infâncias Brasileiras: a representação da 

criança na literatura (1986), considerou as diferenças existentes entre a literatura infantil e a 

literatura não-infantil a partir dos modelos de infância que são propostos. Enquanto esta 

última transcende ao possuir maiores ferramentas que permitem um caráter mais libertário em 

favor da arte, a literatura infantil está presa a moldes educacionais, possuindo limites com o 

propósito de educar. Esse também foi o motivo de sua criação, surgindo a partir de 

necessidades pedagógicas, o que, portanto, deixaria a literariedade do texto em segundo 

plano. (BAUMGÄRTHER apud ZILBERMAN, 1987, p. 12). Inclusive, dentro da literatura 

brasileira, podemos encontrar autores que, ao escreverem para os dois públicos (infantil e 

adulto), mudam “literariamente” de postura: Jorge Amado
2
, Cecília Meireles

3
, Vinícius de 

Morais
4
 e Monteiro Lobato

5
. 

 Para Yunes, na literatura com fins pedagógicos, “o texto deixa de ser literário para 

estar explicitamente a serviço de outros interesses, o que gera, na melhor das hipóteses, uma 

alienação progressiva da literatura, além de confirmar o processo de desrealização da 

infância” (1986, p. 4). Ao falar desse processo de desrealização da infância, Yunes afirma que 

a criança está sujeita a afastar-se da leitura e da literatura, pois não consegue nela se 

reconhecer nem encontrar os seus desejos, a sua forma de perceber o mundo ao seu redor, 

deparando-se apenas com uma réplica do mundo em que vive o adulto. Essa ideia aproxima-

se da forma como os brinquedos são produzidos para as crianças, mencionada por Ariès 

(2006) em seu estudo, pois era necessário transmitir desde cedo os costumes da civilização, 

                                                           
2
 Seus livros voltados para o público infantil são O gato Malhado e a andorinha Sinhá (1976) e A bola e o 

goleiro (1984). 
3
 Cecília Meireles destaca-se pela escrita de poemas destinados ao público infantil, além de ser considerada uma 

grande representante desta categoria literária. Sua obra infantil mais conhecida é o livro de poemas Ou Isto ou 

Aquilo de 1964, relançado várias vezes. 
4
 O poetinha, como foi gentilmente apelidado, dedicou-se a escrever poemas para o público infantil, que 

inclusive foram musicados com a parceria de Toquinho. As coletâneas mais conhecidas são A arca de Noé 

(1980) e A arca de Noé 2 (1981). 
5
 O escritor é mais conhecido por seus livros de caráter infantil e pela criação do universo do Sítio do Pica-Pau 

Amarelo. Entre as inúmeros obras infantis, encontram-se A menina do narizinho arrebitado (1920), Reinações 

de Narizinho (1931), História do mundo para as crianças  (1933) e Histórias de Tia Nastácia (1937). 
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havendo assim uma ligação do universo do adulto ao da criança sem, no entanto, permitir que 

a criança se encontre em sua completude, já que são induzidas a brincarem de serem adultos.  

Esse espelhamento do mundo adulto no universo da criança está bem retratado nos 

dois livros, quando as personagens Dora e Wendy, em algumas passagens, ocupam o lugar de 

mãe no grupo a que estão vinculadas. Wendy, que se realiza ao fingir ser a mãe dos meninos, 

adianta o que ela provavelmente seria no futuro e o quanto ela levava a brincadeira a sério, 

preocupando-se com atividades de uma mãe e dona-de-casa, como no seguinte trecho: 

 

Acho que Wendy devia estar bastante arrebatada, porque aqueles meninos 

turbulentos lhe davam muito trabalho. Realmente ela chegava a passar uma 

semana inteira embaixo da terra, sem sair nenhuma vez, exceto para recolher 

lenha ou algo assim, à noite. A preparação da comida, posso garantir, 

mantinha seu nariz grudado nas panelas o tempo todo (BARRIE, 2011, p. 

80). 

 

Tanto Wendy quanto Dora assumem o lugar ausente da mãe. No entanto, para Wendy, 

ser a mãe dos meninos perdidos está no nível da brincadeira, mesmo que esta seja a via de 

descoberta sobre o desejo e a necessidade de possuir uma mãe. Já Dora não tem escolha, se vê 

obrigada a assumir o papel de sua mãe quando esta falece de varíola para cuidar do irmão. Os 

capitães da areia relutam em aceitá-la no grupo, mas, a cada dia que passa, eles se sentem 

mais necessitados da sua presença. As duas tornam-se mulheres fortes, que colocam os 

cuidados com os filhos e os afazeres da casa em primeiro lugar, assim também como 

conseguem retomar no imaginário das crianças o sentimento do que é ter uma mãe e estar 

seguro. Um bom exemplo pode ser percebido quando Gato, um dos capitães da areia, afirma 

que em Dora “eles encontraram uma mãe, carinho e cuidados de mãe” (AMADO, 2008, 

p.181). Gato, então, consegue diferenciar o desejo que sente pela sua amante do desejo de ter 

um carinho de mãe: 

 

A mão de Dora o toca de novo. Agora a sensação é diferente. Não é mais um 

arrepio de desejo. É aquela sensação de carinho bom, de segurança que lhe 

davam as mãos de sua mãe. Dora está por detrás dele, ele não vê. Imagina 

então que é sua mãe que voltou. (...) Nenhum desejo. Somente felicidade. 

Ela voltou, remenda as camisas do Gato. Uma vontade de deitar no colo de 

Dora e deixar que ela cante para ele dormir, como quando era pequenino. Se 

recorda que ainda uma criança. Mas só na idade, porque no mais é igual a 

um homem furtando para viver. (...) Mas nesta noite é totalmente criança. 

(...) Esquece tudo, é apenas um menino de quatorze anos com uma mãezinha 

que remenda suas camisas.  Vontade de que ela cante para ele dormir... Uma 

daquelas cantigas de ninar que falam em bicho-papão. Dora morde a linha, 

se inclina para ele. Os cabelos loiros dela tocam no ombro do Gato. Mas ele 

não tem outro desejo senão que ela continue a ser sua mãezinha. Sua 
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felicidade naquele momento é quase absurda. É como se não houvesse 

existido toda a sua vida depois da morte da sua mãe. É como se tivesse se 

conservado uma criança igual a todas. Porque nesta noite sua mãe voltou. 

Por isso a inconsciente carícia dos cabelos loiros de Dora não excita seu 

desejo. Mas aumenta sua felicidade (AMADO, 2008, p. 179-180). 

 

Há também, ao longo das duas narrativas, uma relação de dependência e 

independência, pois ora os meninos se mostram autônomos, capazes de cuidar de si mesmos, 

ora se mostram completamente dependentes, necessitando da presença de uma garota que seja 

mãe de todos e assuma as responsabilidades que eles não querem assumir. Wendy vai a Terra 

do Nunca e Dora ao trapiche dos capitães da areia para reparar o vazio de mãe que há nesses 

dois mundos. Para os psicanalistas Mário e Diana Corso (2005), as meninas possuem uma 

empatia maior com suas mães, pois são capazes de se identificar com o sentimento materno 

por serem do sexo feminino. Vale ressaltar que Barrie faz um elogio à figura materna (e 

feminina) em seu livro Peter e Wendy, como quando os meninos perdidos constroem uma 

casa em torno da Wendy, logo quando chegam à Terra do Nunca, indicando a condição de 

“rainha do lar” e que “a mãe representa o próprio centro, o eixo em torno do qual gira o 

mundo doméstico” (CORSO & CORSO, 2005, p.213). Outra passagem que indica esse elogio 

é quando Peter, ao falar sobre o motivo de não haver meninas na Terra do Nunca, afirma que 

elas não seriam capazes de se perder: “Não, não; meninas, você sabe, são espertas demais e 

não caem de seus carrinhos” (BARRIE, 2011, p. 38) ou quando ele diz para a Wendy que 

“uma menina vale mais do que vinte meninos” (BARRIE, 2011, p.34), ressaltando a 

inteligência e a importância das garotas. 

Dentro dos conceitos de infância que ficam expostos pelos comportamentos das 

crianças, é importante observar que a noção de crescimento é uma marca cheia de 

contradições e polêmicas. Para alguns especialistas da Psicologia do Desenvolvimento
6
, “a 

infância é vista como mero estado de passagem, precário e efêmero, que caminha para a sua 

resolução posterior na vida adulta, por meio da acumulação de experiências e conhecimento” 

(JOBIM e SOUZA, 1997, p. 44), ou seja, a infância é apenas uma fase a ser ultrapassada por 

ser imperfeita, atribuindo-lhe uma qualidade de menoridade em relação à fase adulta. Esse é o 

modelo tradicional de infância, apresentado por Ariès através da História para formular a sua 

tese da infância como um sentimento construído socialmente. Segundo Corso & Corso 

(2005), crescer é um tema moderno, pois as sociedades antigas possuíam padrões de 

                                                           
6
 Disciplina ou abordagem da Psicologia que possui o intuito de compreender a criança e o adolescente através 

da descrição e das mudanças psicológicas a que estão sujeitos no decorrer do tempo, explicando como essa 

mudança ocorre e como ela pode ser descrita e compreendida. 
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crescimento bem-definidos, ou rituais de passagem, como é o caso de tribos mais afastadas da 

sociedade ocidental. Porém, “com a modernidade, o crescimento passa a ser compreendido 

como maturação psicológica” (CORSO & CORSO, 2005, p. 2012), ou seja, a idade e o corpo 

não são mais os elementos definidores da infância. Perrotti irá de encontro ao modelo 

tradicional de infância, ao afirmar que:  

 

Se não podemos deixar de concordar que a criança é um dado etário, natural, 

não podemos esquecer também que este dado está imerso na História e, 

consequentemente, é em relação à História que este etário se define. Se é 

verdade, ao menos em princípio, que todas as crianças crescem, é verdade 

também que a direção desse crescimento estará em relação constante com o 

ambiente sociocultural (1986, p.14 apud JOBIM e SOUZA, 1997). 

 

 Logo, se Peter Pan não cresce, não é apenas por sua vontade, mas também porque a 

Terra do Nunca, considerada como a fuga do mundo adultocêntrico, não permite. Na ilha, as 

crianças estão sujeitas ao esquecimento, consequentemente, não são capazes de adquirir 

experiência, de assimilar, estando presas ao estado do ser infantil, e somente Wendy percebeu 

isso. É importante salientar que esse aprisionamento é, na verdade, a libertação dos padrões 

do mundo adulto, que a criança é impelida a absorver.  

Peter Pan, que possui em sua essência a alma de uma criança que não foi condicionada 

a viver em sociedade, e que, portanto, está livre de amarras que incluem o ato de brincar de 

ser adulto, participa da brincadeira de ser o pai do restante dos meninos sem, no entanto, 

nunca ter desejado ser adulto, como fica claro no diálogo entre Peter e Wendy, onde ele lhe 

pergunta um pouco assustado: “Eu estava pensando, é em faz de conta que eu sou o pai deles, 

não é?” (BARRIE, 2011, p. 108), revelando o único medo da alma de uma criança cheia de 

bravura: a possibilidade de que a brincadeira torne-se real ao ponto de fazê-lo crescer.  

Considerando o conceito de Platão e Aristóteles do eu tríplice (instinto, desejo e 

razão)
7
, a criança careceria de razão, podendo-se então justificar a contradição do 

personagem, que ora se deixa levar pelo desejo da figura materna, Wendy, e ora se entrega à 

necessidade (instinto) e à ânsia (desejo) de brincar. Ou seja, para Peter, a necessidade e a 

ânsia pela brincadeira suportam até mesmo o seu medo de crescer, de modo que para ele as 

questões lógicas nunca fizeram sentido algum. Isso sugere uma nova forma de ver a criança, 

longe da marcação etária das fases de desenvolvimento Esse pensamento se assemelha ao 

                                                           
7
 Equilíbrio entre as três dimensões do eu: apetite (instinto), vontade (desejo) e o elemento vivaz (razão).  
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final do “Conto de Escola” de Machado de Assis
8
. Na história a criança está premida entre as 

obrigações, que são ditadas pelo mundo adulto e exigem dela um compromisso com a 

realidade no seu nível mais racional (disciplina e respeito), e o desejo de ser criança, que se 

realiza na brincadeira fora de hora e está cristalizado na imagem do “diabo do tambor”
9
 

rufando do batalhão de fuzileiros. Impelido pela sua própria infância, foge do seu 

compromisso com a escola e segue a música do tambor dos fuzileiros.  

Há sempre um “tambor” a impedir Peter de crescer, a impedir que sua existência se 

faça por meio da lógica e da razão. K. W. Peukert já reconhece essa falta de ordem no mundo 

interior das crianças, o qual ele nomeia de “espaço vazio” (1976 apud ZILBERMAN, 1987) 

não por elas não possuírem vivências, mas porque elas não possuem a capacidade de ordená-

las. Assim, a criança vê- se privada de um artifício interior para experimentar o mundo, 

necessitando de um suporte que a auxilie (ZILBERMAN, 1987, p. 13). Para os meninos 

perdidos, esse suporte é a Terra do Nunca com as suas fantasias e brincadeiras, para as nossas 

crianças, o seu manual de instruções do mundo adulto é a literatura infantil, e é por essa via 

que ela ganha espaço e encontra a sua função no mundo.  

Peter e Wendy encaixa-se, em vista dessas considerações, no parâmetro tanto de uma 

obra da literatura infantil, como de uma obra da literatura universal, porque consegue, por 

meio do seu personagem principal, fazer com que a criança se identifique, estando livre de 

determinadas posturas e amarras sociais que na história é representada pela figura do Capitão 

Gancho, ao mesmo tempo em que não dá voz ao mundo do adulto, apesar de estabelecer 

diálogo, pois ela não funciona como porta de entrada às normas e convenções sociais.  

Já na obra Capitães da Areia, as crianças são forçadas pelo meio em que vivem a 

agirem como adultos em várias situações ao longo da narrativa, como nos momentos em que 

precisam dar conta de si sozinhos. O personagem Pedro Bala, por exemplo, está nas ruas 

desde os cinco anos e “há dez que vagabundeia pelas ruas da Bahia. (...) Ele ficou sozinho e 

empregou anos em conhecer a cidade. Hoje sabe de todas as suas ruas e de todos os seus 

becos. Não há venda, quitanda, botequim que ele não conheça” (AMADO, 2008, p. 29). Ou 

seja, por meio dessa passagem, vemos aqui uma desrealização da infância, pois Pedro Bala 

destina toda a sua meninice a conhecer a cidade adulta, privando-se da segurança que a ele 

                                                           
8
 Conto de 1884, publicado na revista Gazeta de Notícias, narra as lembranças de um dia nada agradável da 

infância de um menino, quando ele cursava os primeiros anos escolares no Rio de Janeiro do século XIX. Ao se 

deparar pela primeira vez com situações de corrupção e de delação, ele fica dividido entre ir à escola e enfrentar 

os castigos ou seguir com a passeata que passava na rua. 
9
 ASSIS, M. de. A cartomante e outros contos. São Paulo: Moderna, 2014, p. 34. 
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deveria estar assegurada, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme o 

artigo 4 da Lei nº 8.069 (Brasil, 1990): 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

Em face dessas vicissitudes, Pedro Bala e os seus companheiros sofrem as 

consequências do abandono, pois o meio em que vivem não permite que eles resgatem a 

infância, o que difere do abandono sofrido pelos meninos perdidos da Terra do Nunca, pois 

esses estão a caminho de encontrar a própria infância e não de perdê-la.  

 Sobre o abandono, Ariès nos mostra que, na Idade Média, ele era algo frequente e 

natural, e que acontecia por vários motivos. Em Peter e Wendy, logo nas primeiras páginas, 

nos deparamos com o Sr. e a Sra. Darling discutindo sobre a possibilidade de ficarem ou não 

com Wendy, sua filha, pois, apenas se as finanças permitirem, ela poderia ser aceita na 

família. Com os outros filhos não foi diferente, John e Michael também tiveram que ser 

aprovados, mas os dois acabaram ficando. James Barrie acrescenta: “acabaram aceitos, e logo 

podíamos ver os três andando em fila, indo para o jardim de infância” (BARRIE, p. 11). 

Logo, percebe-se que passado o perigo de morte da primeira infância, as crianças são aceitas 

na família e estão livres e saudáveis para iniciar a segunda infância. No entanto, caso Wendy 

e seus irmãos não tivessem sido aprovados, provavelmente seriam abandonados, e o Sr. e a 

Sra. Darling esperariam um filho até o dia em que pudessem ficar com ele. No final do século 

XIX e início do século XX, mais ou menos o período em que esta história é ambientada, já 

não existia uma indiferença tão grande em relação à infância, ou mesmo já se vislumbrava um 

sentimento de acolhimento a esta fase tão frágil, onde há uma enorme possibilidade de perda e 

abandono banal. Por isso, pode-se perceber o esforço que o Sr. e a Sra. Darling realmente 

demonstraram para ficar com os filhos, dando-lhes os cuidados e os remédios necessários na 

medida do possível.  

Em Capitães da Areia, as crianças são órfãs ou foram abandonadas (os motivos no 

romance ficam implícitos para a maioria das crianças) e transformam-se em vítimas do 

desprezo e do preconceito da sociedade; no livro de Barrie algumas crianças são órfãs, outras 

possuem uma família onde não há espaço para mais um. Maura Böttcher Curvello, que 

apontou um paralelo entre as duas narrativas no ensaio Peter Pan: Pedro Bala no Brasil 

(2010), afirmou que a Inglaterra do final do século XIX e início do século XX e o Brasil da 
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década de 30, períodos em que as obras Peter e Wendy e Capitães da Areia são ambientadas 

respectivamente, possuíam semelhanças entre si. Segundo Curvello (2010): 

 

A desigualdade social, a pobreza e, com ela, a desnutrição, o analfabetismo e 

a mortalidade infantil eram comuns nos dois países. Pesquisas inglesas 

indicam que, no início do século XX, 25% da população estavam em estado 

de pobreza, 15%, em nível de subsistência e cerca de 10%, abaixo do nível 

de subsistência. A situação da criança era grave não só nas classes inferiores. 

Havia o sistema de castigos corporais a trabalhadores mirins, considerados 

preguiçosos e a alunos com dificuldades de aprendizagem. Crianças eram 

punidas com açoite de cana ou tiras de couro nas mãos ou nas costas, ou 

ainda tinham suas cabeças mergulhadas em água. A vida escolar não atraía, 

antes repelia pela rigidez com que se tratava um educando, considerado 

adulto em miniatura. Além disso, a criança pobre era ainda mais danificada, 

pois a mendicância era motivo de apreensão de menores em reformatórios, 

por serem considerados futuros delinquentes.  

 

Curvello complementa ainda que, no Brasil nesse período, o trabalho infantil era 

considerado uma justificativa plausível para a pobreza. Os jornais nunca criticavam essas 

práticas ao noticiarem, apenas informando que eram medidas para amenizar a situação dessas 

crianças. Para iniciar o romance, Jorge Amado escreveu notícias permeadas de ironia que 

sugerem a sua denúncia à situação atual na qual o país vivia, em que mostra com clareza o 

quanto a mídia estava aliada ao governo no intuito de disfarçar as mazelas sociais. Pedro Bala, 

por exemplo, sofre quando é levado ao reformatório, depois de ser pego pela polícia em um 

furto com os capitães da areia, e é submetido a trabalhos forçados, maus tratos e a viver em 

condições precárias. O reformatório perde o seu sentido de reformar, de transformar, para 

aprisionar a infância e tirar proveito da juventude. 

Sigmund Freud, em 1926, inicia sua pesquisa sobre a separação, com o objetivo de 

descobrir quais seriam os vínculos existentes entre separação, angústia, luto e tristeza. Para 

ele, angústia e separação estão intrinsecamente relacionadas e, diferentemente das outras 

angústias (de castração, do superego e da agressão), a da separação “sobrevém de uma etapa 

posterior, quando a criança não está mais inteiramente sob o domínio do prazer e quando se 

inicia para ela uma verdadeira relação do objeto” (MANNONI, 1986, p.33). O que angustia a 

criança não é a ausência, mas sim o medo de perder o amor vindo do objeto. Essa angústia 

está clara no ressentido Peter Pan, que depois de ter fugido e passado um período de tempo 

com as fadas, retorna ao lar esperando que a janela estivesse aberta, mas o que encontra é a 

mãe com outra criança, ele foi substituído. Ele, então, decide ir para a Terra do Nunca com as 

fadas e ser uma eterna criança. Logo, se ele nega o crescimento ao seu corpo e sua mente, ele 

não viveu o luto, como reação à perda do objeto, e, portanto, não o superou, internalizando a 
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angústia advinda dessa separação. Já em Capitães da Areia, Pedro Bala vive a angústia e o 

luto, passando por sentimentos como tristeza e solidão, ao longo da narrativa, evocando a 

figura do pai, pois “nunca soube de sua mãe” (AMADO, 2008, 29). O pai de Pedro morrera 

nas docas, lutando nas greves pela liberdade dos doqueiros. Essa é imagem que supre a 

ausência para o líder dos capitães da areia, abandonado em favor da luta pela liberdade de um 

povo. 

Fica claro, portanto, que nas histórias, mesmo ambientadas num período posterior à 

pesquisa realizada por Ariès, a questão do abandono é central. Tratada com naturalidade por 

James Barrie, tem no autor de Capitães da Areia uma conotação social que denuncia a 

situação das crianças e adolescentes que viviam nas ruas do Brasil. Pode-se atribuir dois 

motivos para naturalidade do abandono apresentada por Barrie: primeiro, o próprio período 

em que ele viveu, que demonstra o quanto a Inglaterra passava por momentos em que as 

pessoas se esqueciam da infância, impondo castigos cruéis ao educar e colocando as 

necessidades dos adultos em primeiro lugar; já o segundo motivo se trata da intenção do 

autor, seu objetivo era oferecer um tipo de infância aos seus leitores que pudesse resgatar a 

infância que resiste dentro dos adultos, e fazer com que as crianças se identificassem com um 

sentimento que possui muito mais a essência daquilo que elas são.  

Ao se pensar as crianças como um organismo em processo de socialização, nossa 

relação é marcada por um sentimento adultocêntrico, que nos impossibilita o verdadeiro 

diálogo com elas (JOBIM E SOUZA, 1994 apud JOBIM e SOUZA, 1997). Por isso, em Peter 

e Wendy e Capitães da Areia, as crianças, em face do abandono a que estão sujeitas, reagem a 

esse diálogo de formas distintas. Peter Pan e os meninos perdidos negam pertencer ao 

universo adulto, inclusive lutando contra ele, o Capitão Gancho, o adulto que vive no mundo 

das crianças, tentando impor as suas normas e convenções sociais. Já Pedro Bala e os capitães 

da areia tomam os comportamentos e as atitudes adultas para conquistar o seu espaço dentro 

de uma categoria social. Ou seja, ambas vão de encontro ao abandono, ora fugindo com as 

fadas para uma ilha distante dos adultos, ora, ainda que sob o luar, tendo a lua como uma mãe 

a iluminar um trapiche abandonado, negando a infância.  
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