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RESUMO 

 

A pesquisa que resultou no trabalho “As personagens negras de Capitães 
da Areia em cena: diálogos entre literatura, cinema e teatro” analisou parte 
do rico universo de um dos principais autores nacionais e a sua relação com o 
cinema. Jorge Amado tem uma relação intrínseca com a Indústria Cultural. 
Desde a década de 1940, o escritor, de alguma forma, tem emprestado suas 
obras para o cinema. Dentre elas, escolhemos como objeto de estudo, o livro 
Capitães da Areia, romance lançado na década de 30. O romance relata a 
história de um grupo de meninos abandonados e que moram em um trapiche à 
beira mar, em Salvador. O romance foi traduzido em 2011 para o cinema, cuja 
direção ficou por conta de Cecília Amado, neta de Jorge Amado. O elenco 
principal é composto por adolescentes, não atores, afrodescendentes, que 
foram selecionados para os papéis, indicando que a diretora tinha um desejo 
de realismo em sua obra. O trabalho teve como objetivo geral a representação 
das personagens negras no filme Capitães da Areia, trazendo o debate dos 
arquétipos e estereótipos do negro no cinema. Consideramos que o objetivo 
geral tenha sido atingido, pois através da análise comparativa texto-fonte e 
filme, pudemos compreender a construção das personagens baseadas no 
paradigma da fidelidade fílmica. 
 

Palavras-chave: Jorge Amado, Capitães da Areia, subalternidade, cinema. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The research that resulted in the thesis “As personagens negras de Capitães 
da Areia em cena: diálogos entre literatura, cinema e teatro” analyzed part 
of the rich universe of one of the biggest Brazilian authors and the adaptation of 
his books to cinema. Jorge Amado has an intrinsic relationship with the Cultural 
Industry. Since the 1940s, the writer has lent his works to film. Among them, we 
chose as the object of study, the book Capitães da Areia, a novel written in the 
30s. The novel tells the story of a group of boys abandoned and living in a 
warehouse by the sea in Salvador. The novel was translated to film in 2011, 
which was directed by Cecilia Amado, granddaughter of the author. The main 
cast consists of amateur black teen actors, indicating that the director had a 
desire for realism in her work. The main focus of this study was the 
representation of the black personages from the book Capitães de Areia to the 
movie with the same name, bringing the debate about the archetypes and 
stereotypes of the black cinema.We do consider that the main focus of this 
study was reached, since, through the analyzes between the book and the 
movie, we understood the construction of the personages based on fidelity 
between movie and book.  
 

Keywords: Jorge Amado, Capitães de Areia, subaltern, cinema. 
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INTRODUÇÃO 

 

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. 

(Jorge Amado) 

 

 

 

 

Fotograma 01 – Cartaz da peça de teatro Capitães da Areia – por eles mesmos. 
Fonte: divulgação. 
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No dia 26 de julho de 2012, doze adolescentes baianos se prepararam 

para encenar um espetáculo, em ensaio aberto, que aconteceu no Solar Boa 

Vista em Salvador. A peça, dirigida por Elisa Mendes, teve o curioso título 

“Capitães da Areia - por eles mesmos”. A maior parte desse grupo de 

adolescentes que constituiu o elenco da peça teatral era integrante de 

organizações não-governamentais da Bahia, que selecionados e preparados 

em oficinas, tornaram-se atores do filme Capitães da Areia em 2011. O 

percurso incomum desse processo cênico é o deslocamento que se inicia no 

cinema e encaminha-se ao teatro. 

Sabemos que por questões socioeconômicas, geralmente, o texto 

literário é apropriado ou traduzido para o teatro e somente mais tarde para a 

TV ou cinema. Capitães da Areia - por eles mesmos nasce de outra forma: 

após o lançamento do filme, se viu a necessidade da construção teatral, 

mostrando outros aspectos da dramaturgia, não enfocados pelos limites 

fílmicos.   

Capitães da Areia de Jorge Amado é um romance publicado em 1937. O 

romance conta a história de um grupo de meninos abandonados e que moram 

num trapiche à beira mar, em Salvador. No começo do século XX, os meninos 

vivem da prática de furtos e outras infrações e são descritos como o “terror” da 

sociedade baiana. Existem diversos tipos de personagens no Capitães da 

Areia: o líder Pedro Bala, órfão de um pai revolucionário que morreu 

defendendo a greve; o estudioso Professor, único que sabe ler e escrever entre 

os meninos; o sedutor Gato, uma espécie de cafetão, conquistador de meninas 

e mulheres; o religioso Pirulito com seus santos e rezas, dentre outros. 

Na narrativa existe um grupo contrário aos capitães da areia, no qual se 

destacam a polícia, os jornalistas e as famílias soteropolitanas que desejam vê-

los presos. Entre os que compõem o grupo favorável estão o Padre José 

Pedro, a Mãe de Santo Don’Aninha, o estivador João de Adão e o capoeirista 

Querido-de-Deus. 

O final da década de vinte e a década de trinta marcam a transformação 

literária regionalista em nacional. O brasileiro tinha a necessidade urgente em 

alçar o romance nordestino ao status de uma literatura preocupada com os 

problemas da nação. Segundo Albuquerque Júnior (2011), “a literatura passa a 
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ser vista como destinada a oferecer sentido às várias realidades do país; a 

desvendar a essência do Brasil real”. Jorge Amado, assim como Rachel de 

Queiroz e José Lins do Rêgo, estavam juntos nesse momento do romance da 

década de 1930. 

O espetáculo Capitães da Areia – por eles mesmos traz atores e uma 

única atriz que fizeram parte do elenco do filme Capitães da Areia. Segundo o 

ator Robério Lima, em entrevista a esta pesquisa, a peça “surgiu dos encontros 

do elenco antes do lançamento do filme. A diretora Cecília Amado organizou a 

ideia e chamou uma produtora e uma diretora para formar o grupo e montar o 

espetáculo”1.  

 Por falta de incentivo, o espetáculo teve apenas duas apresentações, 

uma em Salvador e outra em Ilhéus, uma espécie de ensaio aberto, ainda sem 

a cenografia e o figurino construídos. Para o ator, a ideia era enfocar o 

cotidiano dos Capitães da Areia, hoje. 

 A peça Capitães da Areia dava continuidade ao processo de 

representação artística. A construção das personagens para o filme serviu ao 

teatro e possibilitou a continuação de um processo de representação a fim de 

mostrar os Capitães da Areia da atualidade. A peça não obteve o êxito 

desejado, pois apesar de ter sido inscrita em editais, não foi contemplada. 

 Apesar do fracasso do espetáculo, alguns atores seguiram carreira no 

teatro e, mais especificamente, um deles, Jean Amorim, o intérprete do 

protagonista Pedro Bala, seguiu carreira na televisão e integra o elenco de uma 

novela da rede Globo.  

Capitães da Areia – por eles mesmos não foi a única montagem do texto 

de Jorge Amado. Livro tradicional para debater as questões dos meninos de 

rua no Brasil, a obra é frequente em teatro amador de escolas. Em nossa 

pesquisa, encontramos três montagens contemporâneas de companhias 

profissionais: a primeira foi a do TU, Teatro Universitário da UFMG, que 

estreou em julho de 2013. Construído através de laboratórios em casas de 

abrigo em Belo Horizonte, o grupo iniciou a montagem por meio de um estudo 

                                                           
1
 Cf. Anexo 03, p. 143. 
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de ações dramáticas do livro. Segundo matéria encontrada no site da Funarte2, 

o “estudo foi realizado tendo como referência alguns princípios do jogo da 

capoeira, utilizados na preparação dos atores e conceitos desenvolvidos pelo 

teórico russo Stanislavski”, mostrando, assim, algumas semelhanças com a 

própria construção do filme Capitães da Areia, já que a capoeira foi utilizada na 

preparação do elenco. De acordo com Christian Duurvoort3, a capoeira foi 

fundamental em Capitães da Areia “para propiciar aos meninos uma atividade 

física expansiva e, ao mesmo tempo, muito concentrada em que há 

movimentos fixos (golpes) que precisam ser aprendidos para depois serem 

aplicados livremente num jogo”4. 

A segunda montagem de Capitães da Areia pretende-se fiel à estrutura 

narrativa do romance, com a estreia em São Caetano – SP, em março de 2014. 

Os Capitães da Areia “paulistas” mostram as dificuldades dos meninos de rua 

em Salvador, a capacidade de indignação perante os problemas sociais e o 

desfecho com a febre da varíola que mata muitas pessoas na cidade, incluindo 

integrantes do grupo.  

A terceira foi o do grupo Trapiche de São Paulo que traz atores mais 

velhos na interpretação dos meninos da Bahia. Apesar de trazer a mesma 

construção do romance, a montagem incluiu alguns novos elementos e dramas 

vividos por meninos de rua hoje, como o uso de drogas.  

Além das apropriações para o teatro, o livro Capitães da Areia teve 

versões em quadrinhos, para a TV e Cinema. Dois artistas fizeram versões de 

Capitães da Areia para os quadrinhos. Na primeira, o publicitário Ruy Trindade 

que em 1995, com o texto de Jorge Amado, fez um quadrinho de 180 páginas, 

contando na íntegra a história dos Capitães da Areia. A segunda versão em 

quadrinhos foi construída pelo cartunista Rodrigo Rosa que, através de convite 

da Editora Globo, adaptou um pequeno trecho de Capitães da Areia.  

                                                           
2
 Cf. matéria intitulada “Espetáculo inspirado na obra de Jorge Amado estreia na Funarte MG”, 

publicada na página inicial - teatro, todas as notícias, em 23 de julho de 2013, no site da 
Funarte:<http://www.funarte.gov.br/teatro/espetaculo-inspirado-na-obra-de-jorge-amado-
estreia-na-funarte-mg/>. 
3
 Preparador de elenco do filme Capitães da Areia, em entrevista concedida para este trabalho; 

cf. Anexo 2, p.138. 
4
 Cf. Anexo 2, p. 139. 

http://www.funarte.gov.br/teatro/espetaculo-inspirado-na-obra-de-jorge-amado-estreia-na-funarte-mg/
http://www.funarte.gov.br/teatro/espetaculo-inspirado-na-obra-de-jorge-amado-estreia-na-funarte-mg/
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Jorge Amado tem uma relação intrínseca com a Indústria Cultural5. Além 

de quadrinhos e teatro, o escritor teve suas obras traduzidas no cinema. Desde 

a década de 1940, Jorge Amado, de alguma forma, tem emprestado suas 

obras e sua mão de obra para o cinema brasileiro6. Dessa forma, ele tanto 

ofereceu seus romances para o cinema, quanto também contribuiu com 

roteiros inéditos. Essas obras, principalmente as que foram traduzidas a partir 

dos livros de Amado, serão importantes para o nosso trabalho.  

 Para o cinema, Capitães da Areia foi traduzida em dois momentos 

distintos: o primeiro, em 1971, com The Sandpit Generals, que foi fracasso nos 

Estados Unidos, onde fora taxado de “socialista”. O filme recebera os títulos 

The Wild Pack e The Defiant. Trata-se de um filme que teve circulação restrita, 

inclusive nos Estados Unidos e apenas existem versões dubladas em russo na 

internet. Isso se justifica pelo fato de que, na União Soviética, ele obteve 

sucesso, ganhando, inclusive, prêmios. Diferente do que aconteceu nos 

Estados Unidos. O filme é feito por atores americanos e brasileiros, misturando 

Capitães da Areia brancos loiros com os negros baianos. O áudio original é em 

inglês e o filme teve como locação a cidade de Salvador. Há críticas sobre o 

uso de atores brancos para a representação dos Capitães da Areia, mostrando 

uma visão americanizada do Brasil. 

                                                           
5
 Para Horkheimer e Adorno (2002), a Indústria Cultural possui padrões que sempre se 

repetem com a finalidade de formar uma estética ou percepção comum voltada ao 
consumismo. É a arte voltada para o mercado e suas leis de oferta e procura. 
6
 O escritor baiano junto com Nelson Rodrigues são os autores que mais tiveram adaptações 

para as “telinhas” e “telonas: O Cavalo 13, de Lulu Barros (1947) foi a primeira investida 
cinematográfica de Jorge que atuou no argumento do filme. Terra Violenta, feito pelo 
americano Eddie Bernoudy entre 1948 e 1949, baseado no romance Terras do Sem Fim. Em 
1949 surge Vendaval Maravilhoso, de Leitão de Barros, coprodução luso brasileira, cuja fonte 
foi o Livro ABC de Castro Alves. Estrela da Manhã teve o argumento de Jorge Amado e foi 
filmado em 1950. Rosa dos Ventos de 1955, do diretor Joris Ivens e Alberto Cavalcanti, 
também com o argumento de Amado. Seara Vermelha, do diretor Alberto D´Aversa (1963) é 
um filme baseado no romance homônimo de Jorge Amado. Dona Flor e seus dois maridos, de 
Bruno Barreto (1976) foi traduzido do livro de Jorge. Nelson Pereira dos Santos traduziu duas 
obras de Jorge Amado para o cinema. A primeira foi Tenda dos Milagres de 1977. A segunda 
tradução de Nelson foi Jubiabá, feito entre 1985 e 1987. As mulheres de Jorge também saíram 
do livro para o cinema. Além de Dona Flor, Otália da Bahia (baseado em Pastores da Noite), 
Gabriela (baseado em Gabriela Cravo e Canela) e Tieta (baseado em Tieta do Agreste) 
ganharam as telonas nos anos de 1977, 1982 e 1995, respectivamente. A novela A morte e a 
morte de Quincas Berros D´Água teve, assim como Dona Flor, duas traduções: a primeira em 
2001, sob o título Gannat Al Shayateen (Fallen Angels Paradise – Paraíso dos Anjos Caídos), 
do diretor Oussama Fawzi (produção egípcia, em árabe), e o filme Quincas Berros D´Água, de 
Sergio Machado de 2010, com Paulo José no papel principal.  
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No segundo momento, temos uma versão nacional feita em 2011, em 

meio às comemorações do centenário de nascimento de Jorge Amado, cuja 

direção fica por conta de Cecília Amado, neta do autor. O elenco principal é 

composto por adolescentes, não atores, afrodescendentes, que foram 

selecionados para os papéis, indicando que a diretora tinha um desejo de 

realismo em sua obra. A partir desse contraponto, lançamos uma questão 

central: como se constrói a representação das personagens negras em 

Capitães da Areia? 

A luta étnico-racial que é apresentada no Brasil, na qual se pretende tirar 

o negro da invisibilidade, pode ser uma importante condição para se 

compreender essa mudança histórica na representação. Dessa forma, 

defendemos a hipótese de que a luta étnica racial que objetiva tirar o negro da 

invisibilidade o coloca em primeiro plano nos filmes nacionais, apesar dos 

conhecidos estereótipos. 

O processo de construção da sociedade, aliados aos estudos culturais 

da época que foi escrito o livro e realizado as apropriações subsequentes, pode 

oferecer pistas para as questões propostas e podem confirmar a nossa 

hipótese.  

Uma peça que tem origem em um processo fílmico é uma exceção nos 

caminhos cênicos no Brasil. Que poder tem essa encenação fílmica capaz de 

mobilizar uma continuidade artística? Que imagens foram construídas nessa 

encenação? Como a negritude foi construída? Que estereótipos e imagens 

circularam nesse filme?  

Esta é uma pesquisa do entre lugar entre artes cênicas e estudos 

fílmicos. Olhamos o espaço em que o ator e a construção da personagem têm 

relevância, aspecto comum entre o teatro tradicional e o cinema, onde a cena 

tem foco no ator e na narrativa. Interessa-nos olhar a escolha desses atores e 

o papel que desempenham na encenação fílmica. As questões estéticas são 

perpassadas por ideologias, por escolhas que não são nada naturais ou 

inocentes, mas perpassadas pela história sociopolítica.   

Objetivamos analisar a representação das personagens negras na 

encenação fílmica dos Capitães da Areia. Já os objetivos específicos irão dar 

conta de problematizar os conceitos de raça, racismo e subalternidade, levando 
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em consideração a história do negro brasileiro e resgatando o papel histórico 

assumido pelo negro na sociedade brasileira, especialmente a baiana, no início 

do século XX; apresentar a representação do negro em cena, seus 

estereótipos e arquétipos, através da literatura e, por fim, discutir a construção 

das personagens do bando dos Capitães da Areia. 

A disputa de classe no Brasil vem dos tempos coloniais, mas ganhou 

força com a visibilidade e a luta do movimento negro. Até hoje, apesar das 

mudanças no estilo da “disputa”, o Brasil é dividido em classes sociais, que por 

diversas vezes se enfrentaram nas práticas sociais e discursivas.  

Esse movimento vem acompanhado pelo processo de exclusão de 

atores negros nos produtos da Indústria Cultural. Com a denominação de 

Terceiro Mundo, para os países periféricos, o cinema desses países ficou 

conhecido como “Terceiro Cinema”. Este opta em pôr em evidência as 

margens da sociedade e traz a possibilidade de um contraponto ao filme 

Hollywoodiano. Assim nasce o Terceiro Cinema, realizado nas décadas de 

1960 e 1970 e retomado na década de 1990. São nesses contextos que se 

inserem várias obras de Jorge Amado que foram traduzidas para o cinema. 

Ademais, o cinema deixou de lado a estética realista. Em 2011, surge o 

filme Capitães da Areia, que busca uma verossimilhança, pretende-se ser 

realista. A diretora Cecília Amado usa não atores, pessoas de comunidades de 

Salvador, para “representar” os personagens que categorizamos como 

subalternos (SPIVAK, 2010). Ela traz para a tela pessoas que, provavelmente, 

convivem com os mesmos conflitos das personagens que esses não atores 

representaram no filme, como preconceito e pobreza. A representação do 

negro no cinema, através de não-atores justifica a importância de nossa 

pesquisa. 

 Após uma revisão bibliográfica, lançamos mão de um arcabouço teórico-

metodológico de abordagem crítica e de uma análise da encenação fílmica, 

identificando articulações entre a temática retratada e a sociedade brasileira 

daquele contexto em relação com a realidade atual. 

 Nossa análise se ancora na teoria dos arquétipos, lidos por Vogler 

(2006). Identificamos especificamente os arquétipos do cinema negro 

propostos por Rodrigues (2001) e o processo de estereotipia. Depois da 
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identificação das personagens, seus arquétipos e estereótipos, fizemos a 

análise de cenas selecionadas, a fim de mostrar a representação das 

personagens negras no cinema.   



21 

 

 
 

1 O NEGRO SUBALTERNO EM CENA 

 

Peço por favor 
Se alguém de longe me escutar 
Que venha aqui para me buscar 

Me leve para passear 
No seu disco voador 

Como um enorme carrosel 
Atravessando azul do céu 
Até pousar no meu quintal  

 
(Arnaldo Antunes) 

 

 

Fotograma 02 – Comparativo das personagens das duas versões de Capitães de Areia: 
Capitães da Areia (2011) e The Defiant (1971). 

Fonte: frames dos filmes. 

 



22 

 

 
 

Se quisermos entender a sociedade onde se encaixam os Capitães da 

Areia, precisamos revisitar a história das relações raciais no Brasil, além de 

entender os conceitos de raça, racismo, subalternidade e também localizar o 

espaço do negro nos meios de comunicação de massa, principalmente nas 

artes cênicas e, especificamente, no cinema.  

  

1.1 O NEGRO NA HISTÓRIA DO BRASIL 

 

 A nossa civilização e cultura foram construídas a partir dos costumes 

portugueses com contribuições da cultura indígena americana e negra africana. 

As elites lusitanas e brasileiras sempre viveram sob o medo do alçamento das 

classes oprimidas. Segundo Ribeiro (2006, p. 21), “expressão desse pavor 

pânico é [...] a predisposição autoritária do poder central, que não admite 

qualquer alteração da ordem vigente”. 

 A tese de Ribeiro (2006), escrita para justificar as atitudes do poder 

central no começo da história do Brasil, parece que foi escrita para esse novo 

momento de manifestações que ocorreram no Brasil desde junho de 2013. 

Ribeiro (2006, p. 22) afirma que 

 

Nessas condições de distanciamento social, a amargura 
provocada pela exacerbação do preconceito classista e pela 
consciência emergente da injustiça bem pode eclodir, amanhã, 
em convulsões anárquicas que conflagrem toda a sociedade. 
Esse risco sempre presente é que explica a preocupação 
obsessiva que tiveram as classes dominantes pela manutenção 
da ordem. 

 

A afirmação do autor nos leva a compreender que, para a classe 

dominante, a ordem não pode ser questionada. Então, é preciso que classes 

sociais estejam bem definidas; assim, os mais ricos têm espaço no poder e os 

mais pobres são subordinados a eles. Conforme Ribeiro (2006), nessas lutas, 

os índios foram desaparecendo e os negros ficando em número cada vez 

menor, marcando profundamente a sociedade brasileira. Os africanos foram 

obrigados a incorporar-se a outro universo social e submetidos a um processo 

de europeização, com o aprendizado forçado da língua do colonizador e o 

ensino de suas técnicas de trabalho. 
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Como defende Santiago (1982, p. 124), 

 

Constituído para não-ser, o negro teve de incorporar os valores 
brancos, dados como positivos. A alma branca é a aparência 
que resguarda o negro da violência e do anonimato e que baliza 
as suas ações comedidas e mesquinhas, controladas.  

 

Revisitando o começo da história do negro no Brasil, Ribeiro (2006, p. 

107) descreve o resumo da vida do negro africano desde sua venda até a 

chegada ao Brasil: 

 

Dali partiam em comboios, pescoço atados a pescoço com 
outros negros, numa corda puxada até o porto e o tumbeiro. 
Metido no navio, era deitado no meio de cem outros para 
ocupar, por meios e meio, o exíguo espaço do seu tamanho, 
mal comendo, mal cagando ali mesmo, no meio da fedentina 
mais hedionda [...] Avaliado pelos dentes, pela grossura dos 
tornozelos e dos punhos, era arrematado. Outro comboio, 
agora de correntes, o levava à terra adentro, ao senhor das 
minas ou do açúcares, para viver o destino que lhe havia 
prescrito a civilização: trabalhar dezoito horas por dia, todos os 
dias do ano. 

 

Ribeiro (2006, p. 108) complementa: “nenhum povo que passasse por 

isso como sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado 

indelevelmente”. 

O negro chegou ao Brasil para compor o contingente de mão de obra na 

produção açucareira. Estando no Brasil, os africanos receberam o processo 

cultural luso-brasileiro e, segundo Ribeiro (2006), pouco contribuíram para a 

formação inicial da cultura. Um dos fatores principais era a barreira linguística. 

De acordo com Ribeiro (2006, p. 103), “a África era, então, como ainda hoje o 

é, em larga medida, uma imensa Babel de línguas. Embora mais homogêneas 

no plano da cultura, os africanos variavam também largamente nessa esfera”. 

Essa diversidade linguística dificultava o processo cultural dos negros 

africanos, pois seus proprietários impediam a formação de núcleos de escravos 

de uma mesma língua.  

O cálculo de dinheiro de venda de escravos no Brasil foi em torno de 

160 milhões de libras-ouro, em trezentos anos de tráfico de negros. Conforme 
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consta em Ribeiro (2006), Curtin7 fez um estudo com base em registros 

arquivados na Bahia que mostram 959.600 mil escravos que entraram no Brasil 

entre 1701 e 1760, 931.800 entre 1761 e 1810 e 1.145.400 escravos entre 

1811 e 1860. Segundo esse estudo, 3.036.800 escravos entraram no Brasil 

nesse período, somando com 180 mil prováveis que ingressaram anteriormente 

a 1701 dá o espantoso número de 3.216.800 mil escravos (cf. RIBEIRO, 2006).  

 O destino das mulheres era diferenciado aos dos homens, 

principalmente se as negras fossem “graciosas”, custando altos preços aos 

donos de escravos. A negra africana trabalhava nas casas-grandes como 

arrumadeira, cozinheira etc. Porém, apesar do destino inicial diferenciado, o 

final era o lugar comum do negro africano. Segundo Ribeiro (2006, p. 148),  

 

A negra-massa, depois de servir aos senhores, provocando às 
vezes ciúmes em que as senhoras lhe mandavam arrancar 
todos os dentes, caíam na vida de trabalho braçal dos 
engenhos e das minas em igualdade com os homens. Só a 
essa regra, largada e envelhecida, o negro tinha acesso para 
produzir crioulos. 

  

 A estrutura inicial de classes sociais brasileiras foi dividida em quatro 

partes: no topo o patronato de empresários e o patriciado: generais, deputados, 

bispos, líderes sindicais - uma observação é que no momento em que o 

patrício enriquece, ele quer ser patronato, uma vez que nesse posto pode obter 

glórias e riqueza; no meio, as classes intermediárias: pequenos oficiais, 

profissionais liberais, policiais, professores, baixo clero etc.; depois vêm as 

classes subalternas, formadas pela aristocracia operária: pequenos 

proprietários, arrendatários e gerentes de grandes propriedades rurais; após, 

vem a mais ampla classe, na qual se encontram os oprimidos, negros e 

mulatos, moradores de favelas e periferias. Boias-frias, empregados 

domésticos, prostitutas e analfabetos fazem parte dessa classe. 

Ribeiro (2006) compreende que as classes intermédias têm um 

comando natural da ordem social. Já a subalterna é o núcleo mais combativo, 

integrado pelo sistema produtivo geralmente sindicalizado.  

                                                           
7
 Trata-se de Philip Curtin, autor de “The Atlantic slave trade: a census”, obra datada de 1969 e 

publicada pela University of Wisconsin Press, em Madson/Londres (cf. RIBEIRO, 2006). 
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Schwarz (2000) afirma que a colonização produziu três classes, com 

base no monopólio da terra: os proprietários, o escravo e o homem livre, que 

na verdade era dependente, pois vivia à custa dos favores dos maiores a ele. 

Como argumenta o autor,  

 

Nem proprietários nem proletários, seu acesso à vida social e a 
seus bens depende materialmente do favor indireto ou direto, 
de um grande. O agregado é a sua caricatura. O favor é, 
portanto, o mecanismo através do qual se reproduz uma das 
grandes classes da sociedade, envolvendo também outra, a 
dos que têm (SCHWARZ, 2000, p. 16). 
. 

 

Com a constituição das classes sociais e o desenvolvimento histórico do 

Brasil, houve um processo de transição e a conquista de uma melhoria de vida 

dos subalternos ou dos oprimidos. No caso das futuras gerações negras, houve 

um processo de “refinamento” e inserção cultural. Esse “embelezamento” e 

imposição de uma educação formal de matriz europeia promovem uma fusão e 

o desejo de se aproximar das classes dominantes.  

Em um primeiro momento, a luta do negro brasileiro era contra a 

escravidão. Após a libertação dos escravos, a luta por direitos e por espaços 

na sociedade que ajudou a construir se intensificou. 

 A compreensão de Ribeiro (2006) nos conduz ao ponto inicial do debate 

que queremos fazer dos nossos Capitães da Areia. Assim posiciona-se Ribeiro 

(2006, p. 203): 

 

O negro sentindo-se aliviado da brutalidade que o mantinha 
trabalhando no eito, sob a mais dura repressão – inclusive as 
punições preventivas, que não castigavam culpas ou 
preguiças, mas só visavam dissuadir o negro de fugir - , só 
queria a liberdade. Em consequência, os ex-escravos 
abandonam as fazendas em que labutavam, ganham as 
estradas à procura de terrenos baldios e quem pudessem 
acampar, para viverem livres como se estivessem nos 
quilombos, plantando milho e mandioca para comer.  

  

 Os heróis de Capitães da Areia são filhos dessa história, pois mesmo 

depois da abolição da escravidão o negro atravessou diversas barreiras para 

viver em nossa sociedade. Ribeiro (2006. p. 203) enfatiza: 



26 

 

 
 

 

Caíram, então, em tal condição de miserabilidade que a 
população negra reduziu-se substancialmente. Menos pela 
supressão da importação anual de novas massas de escravos 
para repor o estoque, porque essas já vinham diminuindo havia 
décadas. Muito mais pela terrível miséria a que foram atirados. 
Não podiam estar em lugar algum, porque cada vez que 
acampavam, os fazendeiros vizinhos se organizavam e 
convocavam forças policiais para expulsá-los, uma vez que 
toda a terra estava possuída e, saindo de uma fazenda, se caía 
fatalmente em outra. 

  

Sales Júnior (2007, p. 99) também nos apresenta importante reflexão do 

não lugar dos negros brasileiros: 

 

Por um lado, o processo civilizatório da modernidade se dá na 
realização de sua “violência fundadora” pela opressão, 
exclusão ou eliminação de seus “outros”. No Brasil, assim 
como em diversas partes do mundo, o pensamento e as 
instituições modernas (científicos, políticos, jurídicos, 
pedagógicos, econômicos, religiosos...) se constituíram com 
vistas a dar conta do “não-moderno”, principalmente indígenas 
e africanos, povos desterritorializados: terras sem povos e 
povos sem terra; genocídios e diásporas, destruindo etnias e 
nações e “construindo” raças. Assim, constituiu-se o direito à 
propriedade no Brasil. Por outro lado, a fundação desta “nova 
ordem” exigiu a naturalização das desigualdades, explorações 
e sujeições reproduzidas pela “nova ordem”. Um dos fatores 
primordiais dessa naturalização foi o racismo. Em resumo, o 
racismo e o autoritarismo contemporâneos não são 
sobrevivências pré-modernas, mas são resultados do modo 
como se deu o processo de modernização republicana da 
sociedade brasileira. 

 

No caso do nosso objeto de estudo, os Capitães da Areia tinham um elo, 

que era a identidade de menino de rua. Isso os possibilitou a organização em 

grupo. Os Capitães tinham o seu lugar coletivo, o trapiche, o esconderijo, o não 

lugar para a sociedade que se transforma no lugar de acalanto. Eles tinham 

apenas uns aos outros e a identidade de meninos de rua era o seu principal elo 

familiar. 

Para Woodward (2000), o corpo deve ser envolvido no processo de 

estabelecimento das fronteiras, sendo um dos elementos definidores de quem 

nós somos e sendo fundamental para a construção da identidade. A 

maternidade é um exemplo disso, em que a identidade do “ser mãe” está 
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biologicamente fundamentada; a identidade sexual é outro exemplo. Porém, de 

acordo com Woodward (2000, p. 15-16), 

 

Os movimentos étnicos ou religiosos ou nacionalistas 
frequentemente reivindicam uma cultura ou uma história 
comum como o fundamento de sua identidade [...] É possível 
afirmar a identidade étnica ou nacional sem reivindicar uma 
história que possa ser recuperada para servir de base para 
uma identidade fixa? 

 

A autora defende que para a afirmação da identidade é necessário a 

reivindicação da história e entende que a identidade é marcada pela diferença. 

Em seu texto “Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual” 

Kathryn Woodward (2000) faz um debate sobre os processos de identidade 

baseado nas classificações simbólicas do outro. O texto trata também de 

alguns aspectos da identidade e da diferença em geral, dentre os quais, um 

nos chamou atenção:  

 

A identidade está vinculada também a condições sociais e 
materiais. Se um grupo é simbolicamente marcado como o 
inimigo ou como tabu, isso terá efeitos reais porque o grupo 
será socialmente excluído e terá desvantagens materiais. 
(WOODWARD, 2000, p. 14, grifo da autora) 

 

Os Capitães da Areia são marcados pela diferença social de meninos 

pobres e abandonados. Eles só são grupo por essa diferença. Sendo, por 

exemplo, “apenas” pobres, porém não abandonados, provavelmente não se 

constituiriam como um grupo. A marca da diferença está também em seus 

inimigos: o povo de “bem” de Salvador, a polícia e a imprensa soteropolitana 

insiste em caracterizar os meninos abandonados de bandidos e a todo custo 

querem acabar com o bando. Os Capitães da Areia estão representados 

simbolicamente pela identidade negra, pobre e de meninos de rua 

abandonados pelos pais. Segundo Hall (apud WOODWARD, 2000, p. 8), “a 

representação atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas relações 

no seu interior”. 

 

 



28 

 

 
 

1.2 SOBRE RAÇA, RACISMO E PRECONCEITO  

 

 Não existem diferenças biológicas entre raças ou povos. Seja americano 

ou africano, europeu ou asiático, biologicamente somos iguais. Apesar das 

características físicas diferenciadas, biologicamente somos uma mesma 

sociedade. Porém, na Europa do século XIX e início do século XX, existia um 

processo de busca de uma comprovação de que a raça branca era superior, 

enquanto no Brasil, o movimento de imigração europeia acontecia para 

“balancear” a quantidade de negros que chegaram da África no processo de 

escravidão. Os brancos europeus, apesar de chegarem ao Brasil em busca de 

melhores oportunidades de trabalho, as condições de vida aos quais foram 

submetidos foram diferentes dos escravos que eram vendidos para os 

senhores donos de terra no Brasil. Nesse processo de imigração europeia 

também surge o trabalho informal no Brasil. Segundo Theodoro (2008, p. 39),  

 

[...] o mercado de trabalho livre no Brasil, foi, assim, moldado 
por uma política de imigração, cuja perspectiva era mais do 
que uma simples estratégia de substituição de Mão de obra. A 
imigração favorecida por taxações e subvenções, em 
detrimento da mão de obra nacional, era parte de um projeto 
de nação que tinha no embraquecimento uma de suas mais 
importantes estratégias. O mercado de trabalho nacional 
nasceu, assim, dentro de um ambiente de exclusão para uma 
parte significativa da força de trabalho. Criando dessa forma o 
trabalho livre, criaram-se também no país condições para que 
se consolidasse a existência de um excedente estrutural de 
trabalhadores, aqueles que serão o germe do que se chama 
hoje setor informal (THEODORO, 2008, p. 39). 
 

 Então, no Brasil, ocorreram dois movimentos de imigração: a negra para 

servir de escrava e a branca para a política do trabalho livre e, também, ao 

processo de embraquecimento da população brasileira.  

Mas o que seriam os conceitos de raça e racismo, já que cientificamente 

não foram comprovados? Segundo Munanga (2004), o termo raça é usado 

como explicação de uma realidade política e social. O termo é uma construção 

social para justificar um processo de dominação e exclusão que diferenciam os 

dominados dos dominantes pela cor da pele.  O racismo seria uma ideologia, o 

conjunto de representações construídas que defendem a superioridade dos 
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brancos. Já a discriminação racial ou étnico-racial, segundo o Estatuto da 

Igualdade Racial é  

 

Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em 
raça, cor, descendência e origem nacional ou étnica, que tenha 
por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo e 
exercício em igualdade de condições, de direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, 
social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública e 
privada. (BRASIL, 2010, Estatuto da Igualdade Racial, art 1º, 
inciso, I da Lei. 12.288/2010). 

 

 O Estado brasileiro reforçou o processo de descriminação racial no país, 

não só com o processo de legitimação do racismo e do incentivo à imigração 

europeia, mas também com a limitação da população negra do acesso aos 

serviços públicos e com a política de urbanização, que limitou (embora não de 

forma oficial) o espaço de moradia dos negros, nos grandes centros urbanos, 

segregados às favelas e às periferias.  

 A primeira legislação combativa frente à discriminação foi proposta via 

Congresso Nacional: a Lei Afonso Arinos (Lei nº 1390/1951) que propôs 

contravenções penais a práticas de atos de preconceito de cor. Em 1989, foi 

aprovada a Lei Caó (Lei nº 7716 de 5 de janeiro de 1989), que avança no 

processo de criminalização do racismo: a lei criminaliza: quem impede o 

acesso a emprego, estabelecimentos comerciais, hotéis, escolas, bares, 

restaurantes, entradas sociais de edifícios e elevadores por pessoas negras; 

quem impede casamento ou convivência social e quem pratica discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.  

 A lei avança em 1997, incluindo a previsão de crimes resultantes de 

discriminação racial e preconceito de etnia. A lei Caó foi um grande avanço 

para a política de combate ao racismo brasileiro. Outras leis foram 

implementadas, principalmente a partir de 2003, no processo de combate ao 

racismo no Brasil. Nesse novo período foram implementadas as leis que 

estabelecem o ensino da História da África e da Cultura afro-brasileira, nos 

sistemas de ensino, além da criação da Secretaria de Políticas Públicas de 

Promoção da Igualdade Racial. Em 2010 foi aprovado o Estatuto da Igualdade 

Racial, apesar dos dez anos de tramitação, e em 2012 foram instituídas cotas 
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para negras e negros de escolas públicas nas universidades federais. Além 

disso, a Constituição Federal de 1988 traz Artigos (3º, 4º, 5º e 7º) que tratam da 

promoção da igualdade racial e do combate à discriminação.  

 A herança da escravidão resultou no processo de desigualdade dos 

negros e negras no Brasil. Apesar da população afrodescendente ser a maioria 

do Brasil (dados do IBGE de 2010 mostram que a população negra é 50,7% da 

população nacional), percebe-se que o acesso aos direitos humanos, 

fundamentais para uma vida digna, ainda não chegaram a grande parcela 

desse povo. No quesito violência, em 2010, do total de mortos por homicídios 

no Brasil, 71.1% eram negras. A média nacional de homicídios nesse mesmo 

ano foi de 36 para 100 mil pessoas, no caso dos negros, bem maior do que a 

população branca que teve 15,5 pessoas mortas a cada 100 mil (WAISELFISZ, 

2012). A educação tem outros dados alarmantes: segundo o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2007, apenas 34,9% da juventude 

negra estava no Ensino Médio, divergindo assim, consideravelmente, dos 

dados da juventude branca, que contabilizava 58,7% dos jovens matriculados 

nessa faixa de escolaridade (IPEA, 2008). No mercado de trabalho as 

desigualdades também assolam a população negra brasileira, onde os homens 

brancos têm mais direitos trabalhistas do que as mulheres negras.  

 Segundo o IPEA, em 2009, 43% dos homens brancos tinham carteira 

assinada e apenas 25% das mulheres negras tinham esse direito. Para além 

do recorte de raça, existe também o de gênero, em que homens negros ainda 

têm mais condições do que as mulheres negras (IPEA, 2011). A sub-

representação do negro no Congresso Nacional é algo também alarmante. Dos 

eleitos para a Câmara dos Deputados, em 2014, apenas 20,7% (106 do total) 

são negros ou pardos e para o Senado foram eleitos 5 negros. A representação 

dos negros(as) no Congresso Nacional, a partir de 2015, ficou em 20,5% contra 

79,5% de congressistas brancos, o que não reflete a atual população brasileira 

de 52% de negros.  

 O racismo institucional é a naturalização do racismo na nossa vida 

cotidiana. Foi naturalizado que o negro é inferior e que por isso ele não precisa 

ser bem tratado, bem atendido. Foi naturalizado que cabelo “bom” é cabelo 

liso, por isso as empresas de cosméticos utilizam desse artifício para vender 
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seus produtos. O racismo foi institucionalizado no Brasil, a herança que a 

sanguinária escravidão deixou em nossa sociedade. Segundo Articulação para 

o Combate ao Racismo Institucional - ACRI (2006, p. 38-39), em oficinas de 

identificação da articulação para o combate ao racismo institucional, foram 

elencados os estereótipos dos negros e dos brancos utilizados hoje no Brasil: 

 

Estereótipos do Negro Estereótipos do Branco 

Preguiçoso 

Burro 

Feio 

Malandro 

Sujo 

Servil 

Violento 

Bagunceiro 

Bom de samba 

Bom de bola 

Bom de cama 

Macumbeiro 

Desonesto 

Marginal 

Grosseiro 

Inferior intelectualmente 

Doutor 

Bem-sucedido 

Poderoso 

Educado 

Honesto 

Competente 

Arrogante 

Rico 

Limpo 

Bonito 

Cheiroso 

Inteligente 

Bem vestido 

Privilegiado 

Modelo 

Individualista 

Poderoso 

 

 Através dos nossos estudos, percebemos que as características 

identificadas como sendo do negro brasileiro são homônimas aos arquétipos do 

negro no cinema nacional que iremos citar posteriormente.   

 

1.3 O SUBALTERNO NA TELA 
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Subalterno é um termo originalmente formulado por Gramsci em seus 

escritos pré-carcerários8, que foi utilizado para designar a submissão de uma 

pessoa a outras, mais especificamente no contexto militar. A partir das obras 

Cadernos do Cárcere, Gramsci amplia o entendimento desse conceito, 

dialogando com os conceitos de hegemonia, sociedade civil, Estado, cultura 

etc. (SIMIONATTO, 2009). 

De acordo com Simionatto (2009), a categoria de "subalterno" e o 

conceito de "subalternidade" têm sido utilizados, contemporaneamente, na 

análise de fenômenos sociopolíticos e culturais, normalmente para descrever 

as condições de vida de grupos e camadas de classe em situações de 

exploração ou destituídos dos meios suficientes para uma vida digna.  

 O termo subalterno significa “aquele que depende de outro”. Em nosso 

estudo, abordaremos a expressão “negro subalterno”, como aquele que além 

do preconceito de raça leva consigo o preconceito de classe, relacionando-o 

assim com a sua visibilidade ou não, no cinema nacional, e a representação do 

mesmo nesse cinema.  

A dominação não foi só econômica, mas também cultural. A libertação 

real do negro subalterno só se dará, segundo Simionatto (2009), a partir da 

compreensão da luta pela emancipação dentro desses dois vieses: o 

econômico e o cultural.  

 A temática Subalternidade é estudada pelo Grupo Latino-Americano de 

Estudos Subalternos que teve em seus quadros Spivak, uma das principais 

teóricas, que faz uma reflexão sobre a subalternidade das mulheres em seu 

famoso texto Pode o Subalterno falar?. Conforme Spivak (2010, p. 66-67), 

 

No contexto do itinerário obliterado do sujeito subalterno, o 
caminho da diferença sexual é duplamente obliterado. A 
questão não é a da participação feminina na insurgência ou 
das regras básicas da divisão sexual do trabalho, pois, em 
ambos serem objetos da historiografia colonialista e sujeitos da 
insurgência, a construção ideológica de gênero mantém a 
dominação masculina. Se, no contexto da produção colonial, o 
sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito 

                                                           
8
 Cf. Simionatto, 2009. 
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subalterno feminino está ainda mais profundamente na 
obscuridade. 

  

 O termo subalternidade é utilizado de forma constante para análise de 

fenômenos da economia, da política e da cultura, normalmente para descrever 

a situação de vida de grupos de classes exploradas ou excluídas de um 

processo social que lhe garantam uma vida digna. Entretanto, para tratar do 

debate do sujeito subalterno é preciso recuperar os processos de dominação 

político-cultural que esse ser foi submetido. Esse processo de dominação 

trouxe sequelas até hoje sentidas. 

 Defendemos a tese de Gramsci (apud SIMIONATTO, 2009), de que a 

representação do negro subalterno na cultura pode ser fundamental para a 

organização dessa classe. Simionatto (2009, p. 45) argumenta que 

 

A cultura é apontada por Gramsci como um dos elementos 
fundamentais na organização das classes subalternas, capaz 
de romper com a sua desagregação e abrir caminhos para a 
construção de uma vontade coletiva, contrapondo-se às 
concepções de mundo oficiais. Já nos escritos pré-carcerários, 
Gramsci entende a cultura como um conceito basilar do 
socialismo. Em 1916, no instigante texto Socialismo e cultura, 
indica que uma das razões que possibilitava às classes 
dominantes tomar o poder e mantê-lo não era necessariamente 
o uso da força bruta, mas, em grande medida, a dominação 
cultural e sua capacidade de difusão de ideias, valores, 
filosofias e visões de mundo por toda a sociedade. A cultura 
apresenta-se, assim, como condição necessária ao processo 
revolucionário. 

 

 Uma vez que a dominação não foi só econômica, mas também cultural, 

a libertação real do negro subalterno só se dará, conforme atesta Simionatto 

(2009), a partir da compreensão da luta pela emancipação dentro desses dois 

vieses: o econômico e o cultural. Jorge Amado é um bom exemplo de autor que 

promove o debate do negro subalterno em suas obras. Em Capitães da Areia, 

o negro subalterno é representado através de meninos de rua, mas esses são 

construídos, considerando as condições de desigualdade no Brasil. Em alguns 

momentos, a narrativa literária se encaminha na defesa dos meninos a partir da 

denúncia de suas condições de pobreza e desigualdade. 
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1.4 O NEGRO EM CENA  

 

 Como já tratado nesta dissertação, o espaço dado ao negro na 

sociedade brasileira foi escasso e em sua maioria subalterno. Essa herança 

atravessou décadas e hoje percebemos que a situação do negro na sociedade 

ainda remete aos tempos de escravidão, basta percebermos quantos negros 

temos hoje representados no legislativo brasileiro, por exemplo.  

 Para além dos espaços de poder, sabemos que o negro brasileiro tem 

menos oportunidades de emprego, menos escolaridade, menos acesso à 

moradia digna. Nos altos índices, os negros brasileiros só aparecem quando 

percebemos o aumento de assassinatos de jovens negros nas favelas 

brasileiras. O cinema, enquanto representação do real, tenta por diversas 

vezes mostrar esse espaço do negro na sociedade, representada de forma 

estereotipada. A esse respeito, Nery (2012, p. 21) esclarece: 

 

Torna-se primordial a retomada da ideia de raça como conceito 
sociológico, com a confluência de cor, fenótipo 
afrodescendente e consciência étnica. A violência à qual o 
negro no Brasil sempre esteve submetido é, antes de tudo, a 
tendência à destruição da identidade do sujeito negro. Este, 
através de uma absorção de valores e ideais do branco, é 
obrigado a adotar para si modelos incompatíveis com seu 
próprio corpo. 
 

 Então, o processo de identidade de cultura do branco europeu também 

foi absorvido pelos negros africanos. Modelos de comportamento, tradições da 

sociedade europeia, tudo isso se tornou realidade para os escravos vindos da 

África. Os descendentes desses negros africanos, hoje os afro-brasileiros, 

trazem a herança da falta de oportunidades que o processo de escravidão 

deixou e com o adendo da absorção de outras culturas para compor sua 

identidade.  

A herança da escravidão não ficou apenas no negro brasileiro, mas sim, 

e principalmente, em toda a sociedade, quando praticamos atos diários de 

racismo em nossa convivência. Segundo Nery (2012, p. 24), 

 

O racismo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos 
frequentemente assume a forma paternalista de estereotipia, 
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presume que os negros são invariavelmente pobres e 
subalternos e que são especialmente bons para o samba e o 
futebol. Assim, mais do que uma opinião, o racismo é uma 
relação social, um ato moral, um conjunto estruturado de 
práticas e discursos sociais e institucionais. Os indivíduos não 
precisam expressar ativamente o racismo, eles simplesmente o 
herdam e são beneficiários desse legado. 

 

 Entendemos o cinema e a mídia como meio de representação do real e 

também reprodutor de desigualdades sociais. Joel Araújo (2000) fez uma 

pesquisa sobre o espaço do negro nas telenovelas brasileiras e os resultados 

se mostram assustadores: em mais de um terço das novelas não existe 

nenhuma personagem negra; no caso do horário nobre, os negros não 

ultrapassam a marca de 10% das personagens, nem mesmo quando a novela 

tem como espaço geográfico a Bahia. Joel Araújo (2000, p. 66) questiona os 

dados obtidos:  

 

Por que os atores negros são selecionados para fazer papel de 
empregados domésticos? Por que só podem ser 10% do total? 
Por que a população indígena tem um tratamento até mesmo 
pior? Será que existe uma decisão, uma instância entre as 
emissoras de televisão em que essa cota é definida? A minha 
conclusão, e eu acho que esse é o nosso grande desafio, é 
que não existe essa decisão, essa instância. 
 

 Assim como a TV, o cinema também construiu na sua história, espaços 

estereotipados para o negro. O negro em cena significa um empregado 

doméstico, um ladrão, um pedreiro e assim o processo de representação 

retroalimenta o racismo e a figura do negro continua ligada aos espaços de 

marginalização. 

 Se, no começo do século passado, o tema da negritude não era 

abordado no cinema, o indígena teve uma ascensão, até pelos romances 

lançados na época que foram adaptados para o cinema. Segundo Nery (2012, 

p. 32) “os romances indianistas eram quase uma obsessão (O guarani, 

Iracema, Ubirajara) e o índio era celebrado como bravo, guerreiro, 

ingenuamente bom e profundamente espiritual”. Posteriormente, o negro 

começou a ter seu espaço nas chanchadas. Grande Otelo, tido como o grande 

ator negro do cinema, em meados das décadas de 40 e 60, tinha seu espaço, 
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apesar de secundário, nas tramas cinematográficas. O ator esteve presente em 

Também somos irmãos (1949), Carnaval Atlântida (1950) e em Os 

Cosmonautas (1962). Segundo Nery (2012, p. 32) “era uma espécie de “ator 

negro chave”, que precisava suportar esse fardo da representação solitária do 

Brasil negro”.  Nesse período, o único filme que aborda a temática do negro é 

Sinhá Moça (1953), apesar do espaço de representação do negro ainda ser o 

de subalterno e no centro da trama conter atores e atrizes brancas. Conforme 

Nery (2012, p. 32–33), o filme  

 

Não aborda o fato de a abolição ter servido menos para libertar 
os negros do que para livrar os senhores de suas 
responsabilidades, já que o trabalho escravo não era mais 
viável em termos econômicos. Por outro lado, desfaz o mito de 
uma “forma lusitana benigna” de escravidão e a expõe como 
ideologicamente irracional. 

 

 Ou seja, um filme que, para a época, poderia abordar o processo de 

escravidão sob outra ótica do que a oficial.  

 A partir da década de 50 com Rio 40 Graus e Bahia de Todos os Santos, 

a representação do negro começa a mudar, mostrando-o de forma positiva; os 

filmes exploram a cultura do povo negro e o alçam ao centro no cinema 

nacional. Os espaços subalternos continuam, mas outros temas como 

religiosidade e luta de classes vem para a roda. Posteriormente, Barravento é 

tido como referência do cinema negro.  

A obra de Jorge Amado surge ligando o debate da identidade nacional e 

cultural do Brasil. Segundo Albuquerque Júnior (2011, p. 239), a produção do 

autor “voltar-se-á para um objetivo claro: denunciar as injustiças sociais, as 

condições em que vivia a maioria do povo do país e propor a revolução 

socialista como a saída para esses problemas”. A questão de raça e formação 

do povo é encontrada de forma clara em suas obras. O ideário da revolução e 

da necessidade de reconstrução da história de dominação é claro nos livros de 

Jorge Amado.  

Conforme Albuquerque Júnior (2011), o autor constrói dois tipos de 

discursos em suas obras: um popular, agenciado pelas narrativas orais da 

beira de cais, das conversas de bares e cabarés, que veicula uma visão 
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poética e fatalista da realidade e outro, político, que se contrapõe à visão 

popular. Capitães da Areia traz esses dois elementos em sua narrativa; de 

certo a visão política perpassa por toda a obra e é seu fio condutor, porém não 

podemos esquecer as cenas da boêmia na beira do Cais e em bares de 

Salvador protagonizados, principalmente, por Pedro Bala, Gato, João Grande e 

Boa-Vida. 

Albuquerque Júnior (2011, p. 239) descreve também a sua visão dos 

personagens de Jorge Amado: 

 

Seus personagens se tornam emblemáticos das condições 
sociais, dos valores e das aspirações de toda uma classe. E, 
diante do dilaceramento das identidades, trazido pela 
emergência da modernidade, Amado cria personagens de 
identidade esquemáticas, fechadas tipificadas. A classe social 
e a posição política tornam-se os princípios ordenadores da 
identidade deles, que passam a ter uma psicologia 
extremamente simples, mas que se revela na ação. 

  

 Apesar de apenas alguns dos capitães da areia terem consciência de 

classe, eles sabem quem está a favor e contra o bando. E essa divisão torna 

evidente qual o lado dos Capitães da Areia. Para, além disso, o líder Pedro 

Bala (filho de liderança sindical e criança abandonado depois da morte do pai) 

traz consigo todo o sentimento de luta por justiça social que seu pai tinha. 

Apesar das poucas lembranças dessa figura paterna, Bala talvez seja a 

personagem com maior consciência de classe do grupo. Não é à toa que 

influencia diretamente o “bando” a cometer crimes contra pessoas com um 

maior poder aquisitivo, por exemplo.  

 O discurso sobre o espaço criado pela sociedade para os meninos de 

rua e o combate a esses próprios meninos também tem função política na obra 

de Amado. Segundo Albuquerque Júnior (2011, p. 243), 

 

Em Capitães da Areia, ele toma o discurso oficial sobre a 
criminalidade para expor o que seria o deliberado falseamento 
da realidade feito por este, escondendo propositalmente a 
verdades sobre a atuação do Reformatório de menores e o 
combate aos meninos de rua. O que ele quer restabelecer é 
uma narrativa verdadeira, usando a ficção para denunciar a 
ficções dos discursos oficiais. Sua linguagem ficcional se 
submete, pois, a este imperativo de dizer a verdade, de revelar 
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o falseamento da ideologia burguesa, como concebia sua visão 
teórica. 

  

 Os espaços destinados para os Capitães da Areia eram apenas as ruas 

e o trapiche, sendo este, um local desconhecido pela polícia e imprensa. Esse 

local configurava-se, portanto, como o espaço hegemônico deles. Em outros, 

como no Reformatório, eles eram tidos como bandidos, tanto pela polícia como 

pelos meios de comunicação. 

 As obras de Jorge Amado apresenta a visibilidade do negro subalterno, 

no caso do nosso objeto de estudo, os Capitães da Areia. Expõe de forma 

psicológica com seus problemas e medos, mostrando-os para além dos crimes 

cometidos, o lado humano dessas crianças.  

Assim, também, o cinema vai fazer posteriormente com a saída do 

processo de invisibilidade que existe do negro nas telas. Se antes o negro 

assumia somente os espaços subalternos, hoje ele está à frente, nos papéis 

principais, apesar dos estereótipos, dando o tom da trama. Jorge Amado fez os 

Capitães da Areia em 1930 e tinha meninos negros como papéis principais. 

Somente em 2011 esses meninos são representados de forma mais real no 

cinema com o filme dirigido por Cecília Amado. 
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2 NOTAS SOBRE ADAPTAÇÃO LITERÁRIA E ARQUÉTIPOS 

 

 

A negra ia apanhando o tabuleiro.  
Henrique ajudou-a a botar as latas vazias em cima. Ela perguntou: 

- Você sabe qual é a coisa mais melhor do mundo? 
- Qual é, minha tia? 

- Adivinhe. 
- Mulher... 

- Não. 
- Cachaça... 

- Não. 
- Feijoada... 

- Não sabe o que é? É cavalo. Se não fosse cavalo, branco montava em negro... 
 

(Jorge Amado) 

 

 

Fotograma 03 – Zezé Motta, protagonista do filme Xica da Silva. 
Fonte: divulgação. 
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Esta dissertação resulta de uma pesquisa realizada com o objetivo de 

analisar a encenação de Capitães da Areia, partindo de conhecimentos 

técnicos em busca dos discursos cinematográficos. Essa é a grande ênfase do 

nosso trabalho, pois pouco importa entendermos os conceitos e convenções 

cinematográficas (se a câmera está fazendo um panorama ou um closet, por 

exemplo) se não compreendermos o discurso de uma obra cinematográfica 

construído historicamente. Imagem é discurso e essa compreensão é um dos 

fios condutores do nosso trabalho. Essa análise nos leva a ver a importância da 

encenação, dos atores e da reapropriação dramatúrgica pelo teatro.  

 

2.1 O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO LITERÁRIA 

 

Os romances de Jorge Amado, um dos maiores escritores brasileiros do 

século XX, serviram de inspiração, desde os quadrinhos, passando pela 

televisão e tendo uma vasta produção cinematográfica.  

A ampla produção cinematográfica baseada na obra do autor nos 

desafia a um debate sobre adaptação literária e cinema. Segundo Silva (2013, 

p. 20), 

 

Os limites e as fronteiras entre esses modos de adaptação são 
bastante tênues, e exigem uma avaliação teórica mais 
profunda sobre a validade analítica e as especificidades de 
cada caso. Embora o artifício de criar artisticamente a partir de 
uma obra anterior seja tão antigo quanto a própria criação. 

 

Silva (2013) afirma que a arte da adaptação é tão antiga como a própria 

criação, cita as relações de adaptação entre teatro romano e grego e as peças 

de Shakespeare que, segundo o autor, em sua maioria, são adaptações de 

fontes anteriores. Silva também cita em seu livro Adaptação intercultural que o 

primeiro filme nacional a ultrapassar a metragem curta do rolo único Os 

estranguladores, de 1908, com direção de Antônio Leal, o filme teria sido 

baseado em um crime famoso da época (SILVA, 2013).  

Tanto os primórdios do teatro quanto o início do cinema nacional tiveram 

como fontes de inspirações textos anteriores, seja notícia de jornal, romances, 

poesias. Dado isso, neste capítulo buscamos compreender como o cinema 
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utiliza o texto literário como inspiração e ponto de partida das obras 

cinematográficas. 

Qual seria a definição de adaptação? Adaptar é ajustar, adequar, pôr em 

harmonia. Trazendo para nosso campo de pesquisa, adaptação significa a 

realização de uma obra a partir de um texto-fonte, ou seja, a transformação de 

um livro em peça de teatro, de um quadrinho em filme, de uma música em 

seriado para a TV etc. Para atingirmos o objetivo desta pesquisa, trataremos da 

adaptação de uma obra literária para a produção cinematográfica, levando em 

consideração a encenação. 

A fim de investigarmos as relações entre cinema e literatura, precisamos 

entender os três tipos de abordagem que o estudo da adaptação 

convencionou: os estudos estilísticos, os estudos históricos e os estudos de 

caso. Nos estudos estilísticos, conforme aponta Silva (2013, p. 36-37), 

 

[...] o foco da análise é no modo como a literatura influenciou (e 
ainda influencia) na criação e no desenvolvimento da 
linguagem cinematográfica, seja no seu viés clássico-narrativo, 
seja no recorte mais específico de cinema experimental e de 
vanguarda. É nesse tipo de estudo que verifica o modo como a 
literatura está presente no cinema (e vice-versa) de diversas 
formas. Um exemplo é a visão de que o cinema teria se 
apropriado de um repertório expressivo e genérico de literatura, 
a fim de construir sua linguagem própria. 

 

 Outros exemplos dessa influência são a construção dos personagens e 

seus arquétipos9 (o herói, o mentor, o camaleão, o arauto...), a construção dos 

diálogos e a condução do ponto de vista. Trataremos, ainda neste capítulo, 

sobre este debate. 

 No segundo tipo, os estudos históricos, relacionam a pesquisa do autor 

ou do período cinematográfico e o momento em que essas obras foram 

lançadas. Segundo Silva (2013, p. 37) “é o caso, por exemplo, da relação entre 

o Cinema Novo e a literatura no cinema brasileiro da retomada”. 

                                                           
9
 O conceito de arquétipo é oriundo da psicologia analítica e foi ressignificado por alguns 

autores como Joseph Campbell, Vladimir Propp e Christopher Vogler. Este último será usado 
em nossa dissertação.  
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 No terceiro tipo, os estudos de caso, encontra-se o mais amplo escopo 

de análises em termos quantitativos, no que diz respeito ao campo de estudos 

de cinema e literatura. Conforme Silva (2013, p. 37-38), 

 
Nesse tipo de investigação, consolidou-se a utilização de uma 
metodologia comparativa que posiciona lado a lado, texto-fonte 
e filme adaptado, a fim de se estabelecer diferenças e 
semelhanças, formais e temáticas, resultantes do processo 
adaptativo. Certamente, é esse tipo de estudo que representa 
em abrangência o caráter interdisciplinar que define o campo. 

 

 A nossa dissertação terá como norte esse terceiro tipo de abordagem no 

campo dos estudos da adaptação. Ou seja, desenvolver um debate 

comparativo livro-filme a fim de identificar e analisar a representação das 

personagens negras do livro de Jorge Amado no filme Capitães da Areia.  

 Bazin (1991) aborda a importância das artes já evoluídas com as 

novatas tecnologias, como o cinema. Para o autor, 

 

O cinema é jovem, mas a literatura, o teatro, a música, a 
pintura são tão velhos quanto a história. Do mesmo modo que 
a educação de uma criança se faz por imitação dos adultos que 
a rodeiam, a evolução do cinema foi necessariamente inflectida 
pelo exemplo das artes consagradas. Sua história, desde o 
início do século, seria, portanto, o resultado dos determinismos 
específicos da evolução de qualquer arte e das influências 
exercidas sobre ele pelas artes já evoluídas (BAZIN, 1991, p. 
184). 

 

 O autor defende a adaptação, de forma natural, e entende que as novas 

artes advindas do processo tecnológico teriam como fonte de inspiração as 

belas artes ou artes já “evoluídas”. 

Apesar de a adaptação cinematográfica ter feito parte da história da arte, 

ela é alvo de preconceitos, fundados a partir do “paradigma da fidelidade” 

(SILVA, 2013). Já em outra perspectiva, George Bluestone discute o tema da 

adaptação, trazendo o debate de que a comparação do texto com o filme não 

deve ser baseada na fidelidade. Considera, pois, que “entre a percepção da 

imagem visual [cinema] e a concepção da imagem mental [literatura] está a 

diferença enraizada entre os dois meios” (BLUESTONE, 1973, p. 1). O autor 

considera ainda que “sempre que um filme se torna um sucesso comercial, ou 
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mesmo um sucesso crítico, quase nunca se pensa sobre a questão da 

‘fidelidade’ se o filme é bem-sucedido por seus próprios méritos, ele deixa de 

ser problemático” (BLUESTONE, 1973, p. 114).  

Essa afirmação de Bluestone é uma questão bastante subjetiva já que o 

motivo para qual existe a crítica e o descontentamento com algumas obras 

cinematográficas se dá pelo fato da leitura da obra desenvolver em nosso 

subconsciente uma narrativa visual. Ao montar as cenas, as falas, somos 

realizadores de um filme em que o roteiro está no livro. Então, a crítica às 

apropriações vive um processo contraditório, pois criamos uma narrativa para 

cada leitura. Dessa forma, cada um de nós, que leu o livro Capitães da Areia, 

tem uma construção visual em nossa mente a partir da leitura. 

Fazendo referência à abrangência e popularidade do cinema, um dos 

argumentos de Silva (2013, p. 22), em defesa da adaptação cinematográfica é 

o fato de que o público de “a versão fílmica de Laurence Olivier para a peça 

Ricardo III teve em apenas uma noite, numa transmissão de costa a costa dos 

Estados Unidos, mais público que o que assistiu à peça encenada no teatro 

desde a sua estreia”.  

O cinema é um meio de comunicação de massa com o alcance que um 

livro terá dificuldades de atingir. Além do mais, apesar de estarmos tratando de 

uma adaptação, é preciso entender que são duas obras diferentes, realizadas 

em épocas e meios artísticos diferenciados. Conforme argumenta Silva (2013, 

p. 35), 

 

Conceitos como os de fidelidade, essência/espírito e 
especificidade – que foram as categorias utilizadas nos 
primeiros estudos sobre cinema e literatura-, embora enfrentem 
resistência nas análises contemporâneas, foram fundamentais 
para a criação de um campo de escritos de André Bazin (1991) 
sobre o tema, que propuseram a criação de um discurso crítico 
em defesa da adaptação. 
 

 Antes da chegada do cinema, o teatro era entendido como uma arte de 

massas, já a literatura uma arte da elite. Dessa forma, como se expressa 

Aumont (2006, p. 22): 
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Ler um texto é um fenômeno espiritual, activo: o espectáculo, 
pelo contrário, mobiliza meios materiais, efêmeros; pressupõe 
um destinatário passivo, ao qual só acede pelos sentidos. 
Muitos eram os críticos que repetiam esta axiologia, quando 
não acrescentavam que, sendo o teatro uma arte de massas, é 
necessariamente inferior à arte de elite que é a literatura (é a 
posição de Barbey d’Aurevilly). 

 

Durante o começo do século XX, os argumentos dos filmes de longa 

metragem, principalmente os americanos e franceses, foram apropriações de 

obras literárias. Uma grande lista que incluía Dickens, Shakespeare, Dumas e 

Longfellow. Esse momento desenvolveu o fenômeno, praticado ainda nos dias 

atuais, que é a escrita de livros pensada para a apropriação cinematográfica.  

 Stam (2008, p. 20) defende em seu livro que a crítica a respeito da 

adaptação tem sido por diversas vezes “[...] discriminatória, disseminando a 

ideia de que o cinema vem prestando um desserviço à literatura [...]”. O autor 

advoga a diferença automática entre a adaptação e seu texto-fonte, afirmando 

que: 

 

Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido 
à mudança do meio de comunicação. A passagem de uma 
meio unicamente verbal como o romance para um meio 
multifacetado como o filme, que pode jogar não somente com 
palavras (escritas e faladas), mas ainda com música, efeitos 
sonoros e imagens fotográficas animadas explica a pouca 
probabilidade de uma fidelidade literal, que eu sugeriria 
qualificar até mesmo de indesejável (STAM, 2008, p. 20). 

 

 Já a escritora britânica Virgínia Woolf, em artigo de 1950, diz que o 

cinema adaptado era um parasita da literatura e que seria necessário o esforço 

na criação de narrativas originais (SILVA, 2013). Não é por acaso que até hoje 

é dado um Oscar para o melhor roteiro original e outro para o melhor roteiro 

adaptado, fruto dessa dualidade antiga entre narrativa original e apropriada. 

Há público que primeiro lê o texto fonte para depois ir à procura do filme 

e outro que vê primeiro a obra cinematográfica para depois despertar o 

interesse pelo texto. Há quem defenda que é mais interessante começar pelo 

texto e, posteriormente, filme. Geralmente, nas adaptações cinematográficas, 

precisamos resumir histórias, contar grandes momentos em pequenas cenas e 

procurar ser sucinto para o filme não ficar monótono.  
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Quando primeiro lemos o livro, a nossa própria imaginação se encarrega 

de montar o filme em nossas mentes. Já quando o filme é consumido antes de 

se ler a obra, nossa imaginação, já viciada pelas cenas do cinema, não cria as 

cenas e cenários de forma original e livre. 

 

2.2 A JORNADA DO HERÓI E OS ARQUÉTIPOS DOS NEGROS  
  

Diversos teóricos contribuíram para o processo de produção de 

narrativas, boa parte deles tratando da construção das personagens e de suas 

“jornadas”. A obra de Campbell (2007) sintetiza a jornada do herói a partir do 

livro “O herói de mil faces”. Vogler (2006), com a “jornada do escritor”, dialoga 

com o anterior. Os dois autores colaboraram com a discussão e ressignificaram 

a teoria dos arquétipos. 

A “jornada” é a caminhada do herói na busca de seus objetivos ou de um 

chamado que é feito. Ela é universal e pode ser modificada, levando em 

consideração culturas, modos de vida ou até os propósitos do herói. Vogler 

(2006) refaz etapas da jornada do herói e aplica à narrativa, proposta realizada 

inicialmente por Campbell, constituída em três atos. O primeiro é o mundo 

comum, local onde o herói é apresentado, depois, recebe um chamado para a 

aventura; há a recusa do chamado, logo após, o herói tem encontro com um 

mentor (outra figura arquétipa) que o orienta a aceitar a aventura e lhe dá 

orientações. Assim acontece a travessia do primeiro limiar, momento inicial da 

aventura. No segundo ato, temos testes: aliados e inimigos que são 

encontrados no primeiro limiar; o encontro da “caverna oculta” que seria um 

local de perigo, de instabilidade. Na caverna, o herói enfrenta a provação e 

ganha a recompensa. Por fim, no terceiro ato, temos o caminho de volta ao 

mundo comum, que passa pela ressurreição e o retorno com o elixir ou o 

tesouro para sua terra natal. 

Como bem argumenta o autor, 

 

No fundo, apesar de sua infinita variedade, a história de um 
herói é sempre uma jornada. Um herói sai de seu ambiente 
seguro e comum para se aventurar em um mundo hostil e 
estranho. Pode ser uma jornada mesmo, uma viagem a um 
lugar real: um labirinto, floresta ou caverna, uma cidade 
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estranha ou um país estrangeiro, um local novo que passa a 
ser a arena de seu conflito com o antagonista, com forças que 
o desafiam. Mas existem outras tantas histórias que levam o 
herói para uma jornada interior, uma jornada da mente, do 
coração ou do espírito. Em qualquer boa história, o herói 
cresce e se transforma, fazendo uma jornada de um modo de 
ser para outro: do desespero à esperança, da fraqueza à força, 
da tolice à sabedoria, do amor ao ódio, e vice-versa. Essas 
jornadas emocionais é que agarram uma plateia e fazem com 
que valha a pena acompanhar uma história (VOGLER, 2006, p. 
35). 
 

Não necessariamente o herói tem que ser como “Frodo”, do Senhor dos 

Anéis, exemplo típico da jornada heroica. Mas, pode sim, ter seu percurso 

interno, a partir de conflitos interpessoais. De acordo com Vogler (2006, p. 37),  

 

A Jornada do Herói se traduz facilmente para os dramas 
contemporâneos, comédias, romances ou aventuras de ação, 
bastando substituir as figuras simbólicas e os adereços da 
história heróica por equivalentes modernos. O velho ou a velha 
sábia pode ser um feiticeiro ou mago, mas também qualquer 
tipo de mentor ou mestre, médico ou terapeuta, um chefe 
"rabugento, mas benigno", um sargento durão, mas justo, um 
pai, avô ou qualquer figura que guie e socorra. Os heróis 
modernos podem não estar entrando em cavernas e labirintos 
para lutar contra animais mitológicos, mas não deixam de 
entrar num Mundo Especial e numa Caverna Oculta quando se 
aventuram pelo espaço, pelo fundo do mar, pelos subterrâneos 
de uma cidade moderna, ou quando mergulham em seus 
próprios corações. 

 

Ou seja, a jornada não deve ser encarada como um modelo fixo ou 

rígido demais, elementos podem ser suprimidos ou embaralhados. A ordem 

apresentada pelo autor é uma possibilidade. A estrutura flexível que Campbell 

(2007) imprimiu na obra permite a construção de narrativas para além do 

formato original.    

Para a construção da “jornada” é preciso elencar os sujeitos, que aqui 

chamamos de arquétipos. Segundo Vogler (2006, p. 38), 

 

O conceito de arquétipo é uma ferramenta indispensável para 
se compreender o propósito ou função dos personagens em 
uma história. Se você descobrir qual a função do arquétipo que 
um determinado personagem está expressando, isso pode lhe 
ajudar a determinar se o personagem está jogando todo o seu 
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peso na história. Os arquétipos fazem parte da linguagem 
universal da narrativa. 
 

Então, o arquétipo seria a constituição do corpo, as características do 

ser. Assim como a “jornada” é um esquema não fechado, os arquétipos 

também não podem ser encarados dessa maneira. As personagens podem 

passar por diversos arquétipos durante a narrativa. Dessa forma, os arquétipos 

teriam funções flexíveis. Na concepção de Vogler (2006, p. 39), 

 

Pode-se pensar nos arquétipos como máscaras, usadas 
temporariamente pelos personagens à medida que são 
necessárias para o avanço da história. Um personagem pode 
entrar na história fazendo o papel de um arauto, depois trocar a 
máscara e funcionar como um bufão ou pícaro, um mentor ou 
uma sombra. 
 

Para o autor, os principais arquétipos, mais presentes e fundamentais 

para a trama são: o herói, o mentor (velha ou velho sábio), o guardião de limiar, 

o arauto, o camaleão, a sombra e o pícaro. 

O herói é aquele que tem como função o sacrifício de sua própria 

existência para servir ao outro. Vogler (2006, p. 52) vai definir a função 

psicológica do herói: 

 

O arquétipo do Herói representa a busca de identidade e 
totalidade do ego. No processo de nos tornarmos seres 
humanos completos e integrados, somos todos Heróis, 
enfrentando guardiões e monstros internos, contando com a 
ajuda de aliados. Na busca de explorarmos nossa própria 
mente, encontramos professores, guias, demônios, deuses, 
companheiros, servidores, bodes expiatórios, mestres, 
sedutores, traidores e auxiliares, como aspectos de nossas 
personalidades ou como personagens de nossos sonhos. 
 

O herói tem como função dar espaço de abertura para conhecermos a 

narrativa. É a partir do herói que iniciamos essa caminhada. A história nos 

convida a nos identificarmos com o herói, e para que isto ocorra, diversas 

qualidades deste personagem são apresentadas, geralmente já no início da 

narrativa. É através da vontade de ser amado, do desejo de vingança ou do 

conserto do que está errado, por exemplo, que nós nos sentimos 

representados.  



48 

 

 
 

O mentor é a velha ou o velho sábio, é o arquétipo que passa 

orientações para o herói, ensina mandamentos e o encoraja a aceitar os seus 

desafios. O mentor é um ser superior, um deus; inclusive Vogler (2006) explica 

que, na jornada do herói bíblico Adão, Deus seria o seu mentor. O arquétipo do 

mentor, conforme explica Vogler (2006, p. 63),  

 

se relaciona intimamente à imagem de um dos pais. A Fada-
Madrinha, em histórias como Cinderela, pode ser interpretada 
como o espírito protetor da mãe morta da menina. Merlin é um 
pai de criação para o jovem rei Arthur, cujo pai morreu. Muitos 
heróis buscam Mentores porque seus próprios pais não 
desempenham papéis que possam ser modelos convenientes.  

 

O mentor assume o papel do protetor do herói. Ensinar, dar presentes e 

encorajá-lo são suas principais funções. Vogler (2006, p. 71) situa o terceiro 

arquétipo, o guardião do limiar:  

 

Todos os heróis encontram obstáculos na estrada da aventura. 
Em cada portão de entrada a um novo mundo há guardiões 
poderosos defendendo esse limiar, e ali colocados para impedir 
a passagem e a entrada de quem não for digno. Eles exibem 
ao herói uma cara ameaçadora, mas, se forem devidamente 
compreendidos, podem ser ultrapassados, superados e até 
transformados em aliados. Muitos heróis (e muitos escritores) 
encontram Guardiões de Limiares. Compreender a natureza 
deles pode ajudar na decisão de como lidar com eles. 

 

 O guardião geralmente não é o principal antagonista, mas sim um 

ajudante. Esse arquétipo e o vilão têm uma relação cooperativa. Uma das 

principais funções do guardião é testar o herói. Quando esses arquétipos se 

encontram acontece um dos primeiros desafios do herói.   

 O próximo arquétipo é o arauto, que tem função propor o desafio. O 

arauto geralmente aparece no primeiro ato e traz uma proposta de mudança na 

vida do herói. Na mitologia grega quem cumpre essa função é Hermes que, 

geralmente, aparece a mando de Zeus para o envio de uma mensagem, um 

desafio. Vogler (2006, p. 76) explica a função psicológica desse arquétipo e 

suas variantes: 
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 [...] os arautos desempenham função psicológica importante, 
ao anunciarem a necessidade de mudança. Algo no nosso 
íntimo sabe quando estamos prontos para mudar, e nos envia 
uma mensagem. Pode ser uma figura de sonho, uma pessoa 
real ou uma nova ideia que encontramos.  

 

Para o público e para o herói, o arauto funciona como o alerta para a grande 

mudança que em breve ocorrerá.  

 O próximo arquétipo é um ser em mudança, o camaleão, personagem 

encontrada pelo herói que tem como principal característica estar mudando de 

personalidade, ao ponto de vista do herói. O camaleão tem como função 

dramática trazer a dúvida. Como aponta Vogler (2006, p. 78), 

 

Os Camaleões mudam de aparência ou de estado de espírito. 
Tanto para o herói como para o público, é difícil ter certeza do 
que eles são. Podem induzir o herói ao erro ou deixá-lo na 
dúvida, sua lealdade ou sinceridade estão sempre em questão. 
Um Aliado ou amigo do mesmo herói pode também agir como 
Camaleão, nas comédias de amizade ou aventura. Magos, 
bruxas e ogros são Camaleões tradicionais no mundo dos 
contos de fadas. 

 

 O penúltimo arquétipo é a “sombra”, geralmente o vilão, aquilo que não 

gostamos em nós. Ao mesmo tempo ela pode trazer as qualidades positivas 

que não queremos, rejeitamos.  

 Conforme Vogler (2006, p. 83), 

 

A face negativa da Sombra, nas histórias, projeta-se em 
personagens chamados de vilões, antagonistas ou inimigos. Os 
vilões e inimigos, geralmente, dedicam-se à morte, à destruição 
ou à derrota do herói. Os antagonistas podem não ser tão 
hostis — podem ser aliados que têm o mesmo objetivo, mas 
discordam do herói quanto à tática. Antagonistas e heróis em 
conflito são como cavalos numa parelha, que puxam em 
direções diferentes, enquanto vilões e heróis em conflito são 
como trens que avançam um de encontro ao outro, em rota de 
colisão. 

 

 O arquétipo da sombra pode representar os sentimentos reprimidos do 

herói, por isso pode ser o vilão da história, podendo representar, assim, os 

medos pessoais que podem destruir o herói.  
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 O último arquétipo é o “pícaro”, aquele que prega peças, o palhaço, o 

ser pitoresco. O pícaro é o bobo da corte. Com toda a tensão existente na 

narrativa, o pícaro traz o herói e a plateia para a realidade. Esse arquétipo tem 

a função dramática do “alivio cômico”. Segundo Vogler (2006, p. 87), “uma 

tensão sem alívio, o suspense e o conflito podem ser exaustivos 

emocionalmente, e, mesmo nos dramas mais carregados, a atenção da plateia 

se reaviva com momentos de gargalhada”. 

 Trouxemos para o texto deste trabalho os arquétipos propostos pelos 

autores citados anteriormente para introduzirmos uma proposta de arquétipos 

para filmes que tratam da temática negra.  

Rodrigues (2001), em seu livro O negro brasileiro e o cinema, resolve 

pesquisar e classificar as personagens negras através dos arquétipos. 

Segundo Nery (2012, p. 29), 

 

Nessa pesquisa de caráter extremamente abrangente, o autor 
apontou os estereótipos mais comuns no cinema baseados 
muitas vezes em personagens da literatura, da qual o cinema 
constantemente se alimenta. Muitos dos estereótipos são 
oriundos do tempo da escravidão, outros ainda em formação 
no nosso inconsciente, mas nem todos são pejorativos. 
 

 O primeiro dos arquétipos que trataremos é a “mulata boazuda”, 

equivalência do malandro; a mulata pode ser uma cantora de cabaré, uma 

prostituta ou até mesmo uma dona de casa que se veste com roupas mais 

sensuais. Na concepção de Rodrigues (2001, p. 51),  

 

A mulata boazuda arquetípica reúne ao mesmo tempo 
características dos orixás Oxum (beleza, vaidade, 
sensualidade), Yemanjá (altivez, impetuosidade) e Iansã 
(ciúmes, promiscuidade, irritabilidade). Em suas formas mais 
agressivas pode adquirir as atitudes debochadas da Pomba-
Gira (verão feminina de exu), entidade da umbanda, 
paramentada como um misto de cigana e prostituta. 

 

 Em Capitães da Areia podemos classificar Dalva como a mulata 

boazuda, que ao descobrir que seu amante tem outra parceira, despertando 

assim o ciúme, característica de Iansã - se envolve com o Gato, o nosso 

malandro, como forma de vingança. 
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O malandro também traz características de orixás. Segundo Rodrigues 

(2001, p.42-43), “esse personagem reúne as características de quatro orixás do 

candomblé: a ambivalência e o abuso da confiança de Exu, a instabilidade e o 

erotismo de Xangô, a violência e a sinceridade de Ogum, a mutabilidade e a 

esperteza de Oxóssi”.  

O Gato tem diversas das características elencadas: o abuso da 

confiança, considera-se o melhor Capitão na “arte da sedução”, tem a 

sinceridade de Ogum; podemos perceber nos momentos em que esteve com 

Dalva e a demonstrou no olhar o seu desejo e a esperteza de Oxóssi, quando 

consegue boa parte do que almeja, incluindo Dalva. 

Outro arquétipo feminino é a musa, uma mulher pura e respeitável, que 

não possui erotismo vulgar. Segundo Rodrigues (2001, p. 54) “pelo contrário, é 

pudica e respeitável. Doce e meiga é algo puro no meio da desgraça. Uma 

raridade nos meios afro-brasileiros”. Esse arquétipo combina exatamente com 

nossa heroína Dora, a menina que ficou órfã e que chega ao time dos 

Capitães, o qual antes era constituído apenas de meninos, para mudar a vida 

do bando. 

 Um dos arquétipos citados por Rodrigues (2001, p. 31) é o preto-velho 

que “de ambos os sexos são entidades frequentes no culto da umbanda, mas 

também o candomblé assinala muitas das suas características (sabedoria, 

indulgência, dignidade) na velha entidade marinha Nanã (Nanã Buarque) e 

igualmente a Oxalá Velho (Oxalufã)”. Em Capitães da Areia temos a mãe de 

santo D’Aninha que aparece na sequência em que a imagem de Ogum é 

apreendida pela polícia e recuperada por Pedro Bala. A mãe-preta é outro 

arquétipo apresentado pelo autor, mas que não aparece em Capitães da Areia. 

Conforme Rodrigues (2001, p. 32),  

 

Esse já é um arquétipo tipicamente oriundo da sociedade 
escravocrata brasileira, onde tantas vezes o filho do sinhô 
branco era amamentado por uma escrava negra. Foi muito 
celebrada em poemas sentimentais, sendo costumeiramente 
apresentada como sofredora e conformada, o que a 
aproximaria dos Petros-Velhos. Em geral, sacrifica-se pelo filho 
branco, e, nem sempre reconhecida, morre santificada. 
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 No arquétipo do negro revoltado, podemos classificar o grande líder 

Pedro Bala. De acordo com Rodrigues (2001, p. 39), “no Brasil, o grande 

arquétipo é Zumbi, rei do quilombo dos Palmares, cujos domínios resistiram 

perto de um século aos colonialistas portugueses, no século 17”. Para 

Rodrigues (2001, p. 40), “o equivalente contemporâneo do quilombola é o 

militante politizado”. Pedro Bala, assim como Zumbi, é o herói da saga dos 

Capitães da Areia, corajoso, destemido, torna-se depois um militante politizado 

pelas causas sociais.  

 Na representação do arquétipo negro de alma branca, poderemos 

indicar o Professor, o único que sabia ler entre os meninos do bando e que 

parte para o Rio de Janeiro, tornando-se um grande pintor. Esse arquétipo, 

segundo Rodrigues (2001, p. 34), “representa o negro que recebeu uma boa 

educação e por meio dela foi (ou quer ser) integrado à sociedade branca”. 

Outros arquétipos que Rodrigues (2001) cita são o nobre selvagem, que tem 

como características a dignidade e a força de vontade e o afro-baiano, que 

conforme o autor, “trata-se de todo cidadão brasileiro de pele negra que 

procura acentuar seus traços culturais africanos nas roupas, nos penteados” 

(RODRIGUES, 2001, p. 56). Boa parte do bando tem essas duas 

características, além de dois arquétipos não encontrados em Capitães da 

Areia: o mártir, que seria o negro torturado na época da escravidão e o charme, 

o negro de classe média intelectualizada. 

 

2.3 O LIVRO CAPITÃES DA AREIA E A ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA 
 

No livro organizado por Fraga, Fonseca e Hoisel (2012), Cecília Amado 

diretora de Capitães da Areia faz relações entre literatura e cinema: 

 

Podemos abordar a relação entre literatura e o cinema por 
diversos ângulos. A meu ver, uma das diferenças 
fundamentais, e que também diz respeito à natureza dessas 
linguagens, é o tempo de apreensão das informações. Na 
literatura este tempo é definido exclusivamente pelo leitor: cada 
um de nós estabelece o próprio ritmo de leitura, assim como 
definimos o tempo que paramos para observar um quadro. Mas 
no cinema, um filme de 100 minutos é visto por qualquer 
espectador em 100 minutos, o que pede uma dramaturgia 
direta que prenda o receptor interessado, atento e ativo, 
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naquele tempo e espaço da sala escura. A linguagem 
cinematográfica, ao contrário do texto, é intuitiva, ninguém 
precisa ser alfabetizado para entender um filme e o cinema, ao 
contrário da literatura, é um evento, um ritual coletivo para o 
qual nos vestimos, saímos de casa e pagamos ingresso, um 
ritual compartilhado com outros espectadores (AMADO, 2012, 
p. 170-171). 

 

 Cecília Amado assim justifica a falta de tramas inteiras, desnecessárias 

para o filme e que são contadas de formas mais sutis; defende também a arte 

cinematográfica, quando considera que: 

 

Do mesmo modo, enquanto um romance é quase sempre a 
expressão de um único autor, o cinema é um trabalho conjunto 
de olhares. Dessa forma ele é capaz de misturar fotografias, 
teatro, música, dança, pintura e literatura, criando a sua própria 
linguagem, que está em constante transformação. Muitos 
outros elementos, não presentes na literatura são utilizados 
pela linguagem do cinema, como os movimentos de câmera, os 
enquadramentos, a música, a cor e a luz. Cabe ao diretor 
agregar esses elementos ao filme de modo a ser fiel ou não – 
ao espírito do texto (AMADO, 2012, p. 171). 

 

 Amado (2012) entende que o trabalho cinematográfico é realizado em 

conjunto e que traz outros elementos não presentes na literatura. Ao afirmar 

que “cabe ao diretor agregar esses elementos ao filme” ela se coloca como a 

maestrina de uma grande orquestra formada por diretores de fotografias, 

maquiadores, atores, montadores etc.  

Quanto ao processo de adaptação do filme, a diretora explica:  

 

Optei por contar um ano na vida dos Capitães da Areia, 
definido pela comemoração de duas festas de Iemanjá. Um 
ano no qual: - os chefes do bando deixam de ser meninos e 
viram homem definitivamente (uma trajetória sobre o 
amadurecimento na adolescência); - após escandalosa 
denúncia, Pedro Bala é caçado pela polícia e por fim preso 
(uma trajetória sobre o valor da liberdade); - a menina Dora fica 
órfã, vai parar nas ruas e ingressa no bando, mas não resiste 
(uma trajetória sobre o drama da infância de rua). Para isso eu 
tive que abrir mão de diversas histórias, algumas delas eu 
consegui integrar à história pessoal de cada personagem e 
aparecem apenas sugeridas em alguns diálogos, em sonhos 
ou na construção de outras sub-tramas. No romance, por 
exemplo, tem um capítulo inteiro sobre o drama íntimo de 
Pirulito, encantando por uma imagem do Menino Jesus que ele 
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vê numa vitrine: a imagem pede que ele a leve, mas o temor a 
Deus o impede. A história não entrou no filme, mas em uma 
cena de assalto, Pirulito se depara com a imagem e, o seu 
olhar, o jeito com que ele pega o Menino Jesus nas mãos, em 
apenas alguns segundos, traduzem o sentimento de todo um 
capítulo (AMADO, 2012, p. 173-174). 

 

 Em Capitães da Areia, Jorge Amado utiliza capítulos inteiros para contar 

dramas pessoais específicos de cada personagem. É o caso, por exemplo, de 

Pirulito. Cecília usou cenas únicas para representar esses capítulos, fazendo, 

assim, com que parte da história não precisasse ser deixada de lado. A diretora 

optou por uma lógica em que o filme mostrasse o dia-a-dia dos meninos, sua 

relação com a sociedade e com seus parceiros até a guinada na história com a 

chegada de Dora.  

 Cecília Amado, que fez sua estreia em longas-metragens com Capitães 

da Areia, justifica o porquê da escolha do filme:  

 

Mas porque escolher logo Capitães da Areia para minha estreia 
na direção de filmes de longa-metragem? Adotado por escolas 
de todo o Brasil, Capitães se tornou um romance quase 
obrigatório para o jovem brasileiro. Ele fascina os mais novos, 
por mostrar o momento em que esses meninos deixam de ser 
crianças e se tornam homens, e isso em plena liberdade com 
todos os conflitos e descobertas da adolescência (AMADO, 
2012, p. 171). 

 

 Posteriormente, ela revelou que o livro foi também um momento de 

descobertas, já que a leitura fora realizada também na sua adolescência. Não à 

toa, a diretora resolve focar a história exatamente no período de passagem dos 

meninos para a vida “adulta”, pois, conforme expressa no seu texto Capitães 

do Cinema, 

 

Eu também li o livro adolescente, naquela horinha. Estava 
pronta para o seu feitiço, me apaixonei pelo herói, Pedro Bala, 
me encantei com as histórias de Professor e por um momento 
invejei a órfã Dora, a outra ponta deste triângulo que descobriu 
o amor naquelas areias quentes. Quanta liberdade contida 
páginas, mas também quanto abandono (AMADO, 2012, p. 
172). 
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 Então, as motivações de Cecília para a produção do filme são suas 

memórias de adolescente; o livro que a tocou no seu “momento de passagem”, 

e também a realidade vivida pelos Capitães, que é a realidade dos meninos de 

rua até hoje: 

 

Já adulta, eu fui tocada pelo drama social, temática do livro, 
que continua na base da problemática da violência hoje em dia 
no Brasil. Me surpreendeu perceber como o problema evoluiu 
nos últimos 70 anos, desde que meu avô conviveu com estes 
capitães e escreveu esta história e como cada vez mais a 
essência do problema fica mascarada por questões mais 
amplas como o tráfico de drogas (AMADO, 2012, p. 172). 

 

 Tocada pelo drama social, a diretora entende o momento 

cinematográfico brasileiro em que há um leque de filmes que tratam da 

violência. Cecília Amado queria fazer algo diferente, algo que mostrasse que 

aquelas crianças e adolescentes são as verdadeiras vítimas de uma sociedade 

desigual e que não mudou substancialmente dos anos 1930 até 2011. Por isso, 

é central no filme as habilidades dos Capitães, uns capoeiristas, outros com 

dom para a música, outro para a pintura etc. Segundo Amado (2012, p. 172), 

 

Ao mesmo tempo, pensando como cineasta, vi que uma 
enxurrada de filmes sobre e com violência invadem os cinema 
semanalmente, alguns muito bem sucedidos, outros menos, 
mas eu queria ir no sentido oposto: fazer um filme onde ficasse 
claro que a criança carente é vítima da violência antes de ser 
agente da violência, queria resgatar uma humanidade perdida 
dessas crianças que já nascem rotuladas de bandido. Guiada 
pelo olhar de Jorge, resolvi mostrar nossos jovens miseráveis, 
cruéis, bandidos, por outro viés: como são vivos, inteligentes, 
criativos, lindos, alegres, adoráveis! 

 

 E, finalmente, a diretora justifica esteticamente a escolha de Capitães da 

Areia, para além do desejo pessoal e da escolha política pelo livro, conforme 

ela declara, o romance já veio pronto para o cinema: 

 

Para completar o processo de escolha, o romance além do 
enredo fascinante, conta com uma narrativa bastante visual e 
poética, apresenta personagens complexos e profundos, 
descreve belíssimas locações, sugere diálogos, músicas, 
climas, parece mesmo ter sido escrito para o cinema. Uma 
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característica dos romances de Jorge Amado (AMADO, 2012, 
p. 172). 

 

 Outro importante ponto tratado na construção da narrativa Capitães da 

Areia foi a forma como a diretora conduziu a escolha dos atores: 

 

A leitura de um romance, sempre sugere uma visão muito 
pessoal, portanto se fazia impossível agradar a todos. 
Lançamentos no site do filme a questão: o que não pode faltar 
no filme Capitães da Areia? Logo recebemos dois comentários 
complementares que ilustram muito bem isso. O primeiro “Não 
pode faltar a caracterização dos personagens tal qual está no 
livro: Pedro Bala – loiro e bonito, Dora – loira, magrinha e 
branca, João Grande – negro e forte. Em Primo Basílio isso 
não aconteceu, o filme não tinha nada a ver com o livro no 
quesito caracterização dos personagens” (AMADO, 2012, p. 
174). 

   

Continua a diretora: 

 

O comentário dias depois: “Também acho que os personagens 
devem ser iguais ao livro, e também não pode ser mudado 
nada, tem que seguir tudo direitinho que está escrito no livro. 
Mas discordo com o comentário anterior quando diz que a Dora 
é branquinha, ela tem um avô negro, então ela deve ter pele 
morena, apesar dos cabelos loiros...”. Então era preciso que eu 
acreditasse na minha leitura e na minha equipe. No espírito, na 
essência dos personagens, mais do que em suas 
características físicas, nos signos que estavam contidos 
naquelas páginas de Jorge, como na sequência do Carrossel 
que se transformou em uma das mais impactantes do filme 
(AMADO, 2012, p. 174). 

 

 Dessa forma, Cecília Amado, atendendo um público que desejava um 

processo de verossimilhança entre ator e personagem, decidiu trabalhar com 

não atores, meninos de organizações não governamentais de Salvador. Para 

essa escolha, Cecília Amado fez entrevistas com 1.200 adolescentes, 

selecionou 90 para dois meses de oficinas de atuação e, após as oficinas, fez a 

escolha dos 12 atores para o time principal10. Cecília Amado (2011), em 

entrevista para revista Caros Amigos11, explica a escolha dos atores: 

                                                           
10

 Informações sobre a escolha do elenco retirada do Making Off que consta nos extras do DVD 
Capitães da Areia.  
11

 Disponível em: <http://www.carosamigos.com.br/index.php/cultura/noticias/1887-entrevista-
cecilia-amado-fala-sobre-a-producao-do-filme-capitaes-de-areia> 

http://www.carosamigos.com.br/index.php/cultura/noticias/1887-entrevista-cecilia-amado-fala-sobre-a-producao-do-filme-capitaes-de-areia
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cultura/noticias/1887-entrevista-cecilia-amado-fala-sobre-a-producao-do-filme-capitaes-de-areia
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Eu tinha 12 personagens adolescentes, baianos, meninos de 
rua e não existia um repertório de atores profissionais nessa 
faixa etária com essas características. A opção por não atores 
não é novidade, remonta ao neo-realismo italiano. Fizemos a 
pesquisa em 22 ONGs que já davam um suporte social aos 
jovens e continuaram dando após o término da filmagem. 
Entrevistamos 1200 jovens, selecionamos 90 para dois meses 
de oficinas e então pudemos chegar aos 12 finalistas que 
passaram por um longo processo de preparação. 

 

 A preocupação em ter esses adolescentes representando os Capitães 

da Areia era basicamente duas: a possibilidade de ter meninos que vivem 

alguns dos problemas e conflitos que as personagens da narrativa e o cuidado 

com o processo psicológico dos atores no pós-filme. Com eles organizados em 

instituições, esse impacto poderia ser menor. 

 Diante de todo o debate sobre representação e uso de crianças e 

adolescentes no cinema, apresentamos aqui a defesa de Nacache sobre o que 

denomina ator verdadeiro, o não-ator. Para ela, o cinema nutriu o sonho de um 

ator que não devesse ao teatro e que fosse além da representação como 

mentira.  

 De certa forma, algumas das personagens do bando Capitães da Areia, 

não deixam de ser enquadrados como crianças, pré-adolescentes. Nacache 

(2012, p. 128) expõe seu entendimento enquanto direção de atores crianças: 

 

A representação é assunto grave e íntimo para a criança, que 
tem as suas próprias referências na circulação entre real e 
ficção, às quais as falas aparências do cinema não 
enfraquecem a verdade teimosa. Ao dirigir uma criança, diz 
Bela Balázs, o realizador não a deve fazer representar, mas 
representar com ela: não é a representação das crianças que é 
natural, é “a natureza delas que as incita à representação”.  

 

Para o bando Capitães da Areia foram escolhidos não atores. Essa 

escolha de Cecília Amado é justificada por ela pela necessidade de manter a 

organicidade e a “verdade” que o ator apresenta. 

Em vídeos expostos na internet sobre a preparação dos personagens, 

podemos encontrar várias afirmações quanto à essencialidade da escolha dos 

                                                                                                                                                                          
 



58 

 

 
 

meninos para o filme. Segundo Joselito Crispin12 “essa ideia magnífica de 

buscar o elenco nas organizações, tem a ver com o próprio espírito do escritor, 

porque são esses os baianos que ele teve a sensibilidade de colocar ali dentro 

e isto, ‘é algo divino’”13. Então, conforme essa maneira de se contar histórias, 

nada melhor que meninos baianos, para a representação dos Capitães da 

Areia que viveram há quase um século nas praias de Salvador. 

 Nacache (2012, p. 124) capta bem o espírito da escolha dos não-atores 

de Capitães da Areia: 

 

O não-ator seria assim o ator ideal do cinema, no qual se 
espera que se apaguem as marcas teatrais da representação. 
Ele também tem a vantagem de só estar de passagem, com 
um pé no cinema e outro na realidade, geralmente mal 
informado sobre o processo econômico e artístico do filme; 
nesse aspecto é mais dócil do que os atores de quem não tem 
nem a experiência nem as exigências. 

 

Existia pela equipe de Capitães da Areia a preocupação do que 

aconteceria com os adolescentes após a gravação, edição e lançamento do 

filme. E o ciclo bem sucedido da escolha de adolescentes oriundos de 

organizações não governamentais se fecha, pois ao término, esses 

adolescentes estariam de volta a essas organizações, levando as experiências 

obtidas no filme para a continuação de suas atividades diárias. Porém, alguns 

deles continuaram suas atividades como atores de teatro e de TV, mais 

precisamente o Jean Luis Amorim, que está no elenco da novela Malhação 

(temporada 2014/2015). 

                                                           
12

 Diretor da ONG Bagunçaço, uma das organizações que participou da seleção. 
13

 Depoimento extraído do vídeo do Making off do DVD Capitães da Areia. 
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3 A CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DAS PERSONAGENS DE 
CAPITÃES DA AREIA 

 
 
 

A alegria daquela liberdade era pouca 
para a desgraça daquela vida. 

(Jorge Amado) 

 
 
 
 
 

 
 

Fotograma 04 – Capitães da Areia em cena na praia – Filme Capitães da Areia (2011). 
Fonte: divulgação. 
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Neste capítulo analisaremos algumas cenas do filme Capitães da Areia 

(2011) a fim de entender a representação do negro na adaptação fílmica. 

Escolhemos alguns personagens principais do filme e, a partir dessa escolha, 

selecionamos cenas em que esses personagens são protagonistas. 

Investigaremos também o processo de tradução intersemiótica das 

personagens do livro Capitães da Areia, a partir da escolha do elenco, pelo 

filme Capitães da Areia em 2011 e os desdobramentos posteriores no teatro. 

Pedro Bala, Pirulito, Professor, Sem-Pernas, Gato e Dora são alguns 

das personagens centrais da narrativa que se aventuram na tentativa da 

sobrevivência no contexto da subalternidade em que estavam inseridos.   

Inicialmente, enfocaremos os elementos narrativos das personagens: 

como se caracterizam fisicamente no romance e como os realizadores e 

diretores selecionaram os atores, a partir de dois polos: a aderência à obra e as 

possibilidades e impossibilidades de representação da negritude no cinema.  

Ressaltamos que embora a narrativa fílmica, por vezes, rompa com as 

representações da literatura, desconstruindo sentidos e provocando tensões 

entre os dois suportes semióticos, há outras que se pretendem mais próximas 

à estrutura do romance. Nesse jogo estético, há interferência dos campos 

político e social configurados pelas possibilidades que o contexto histórico 

possibilita. Joel Araújo (2000) evidencia o lugar secundário que os negros 

ocupam no cinema brasileiro e acrescenta que “[...] O afrodescendente só terá 

a sua oportunidade assegurada se existirem rubricas que evidenciem a 

necessidade de um ator negro” (ARAÚJOa, 2000, p. 308).  

 A indústria cultural sempre utiliza os produtos mais aceitos no mercado 

de consumo. O cinema americano e seu star system, por vezes, se apropria de 

elementos ou traços de outras culturas para incorporá-los à narrativa. Não sem 

razão, as obras de Jorge Amado foram traduzidas para a TV e para o cinema, 

em diversos momentos.  

Sessenta anos depois de sua publicação, Cecília Amado, neta do autor, 

resolve se apropriar de Capitães da Areia, fazendo uma versão cinematográfica 

do romance em 2011. Ao se pretender construir uma obra verossímil, era 

preciso mergulhar no contexto histórico desigual da sociedade soteropolitana. 

A diretora, por conseguinte, opta por uma estratégia já recorrente no cinema 
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brasileiro contemporâneo: a escolha de não atores14, moradores da região, 

integrantes de projetos sociais e de ONGs. Interrogamo-nos aqui: a luta étnico-

racial, com maior espaço nos veículos de comunicação midiática, não seria um 

condicionante para a maior visibilidade do negro no cinema? 

 Por conseguinte, defendemos a hipótese de que essas condições de 

produção permitiram a emergência de um filme com maior correspondência à 

situação dos adolescentes de Salvador. Nesse sentido, Araújo (2012) defende 

que Cecília Amado era consciente de que a história dos Capitães se 

aproximava daquela vivida pelos adolescentes selecionados.  

Os elementos históricos desses jovens marcados pela dificuldade no 

acesso às políticas públicas, pelo racismo e pela desigualdade social poderiam 

facilitar a identificação e a construção das personagens com maior equivalência 

ao texto literário.  

 Conforme a diretora, a escolha do elenco se deu por duas razões: a 

possibilidade de ter “meninos” que pudessem viver os mesmos problemas e 

conflitos dos personagens e o “cuidado” com atores no pós-filme, que 

retornariam ao contexto das instituições sociais que frequentavam (AMADO 

apud RAMOS, 2012). 

A Bahia, um dos estados de maior presença negra, enfrentava, à época 

da escrita do romance, uma série de problemas sociais que, em sua origem, 

são também étnico-raciais. Jorge Amado, à maneira dos repórteres, pincela as 

vidas das personagens em imagens que revelam as dificuldades de suas 

existências. Conforme advoga Ramos (2012, p. 144), “[...] o autor preferiu a 

montagem do romance por meio de quadros mais ou menos independentes, ao 

invés da estrutura convencional do gênero, em que há uma rigorosa 

organização dos fatos e relações causais entre os temas narrados”. 

Dessa maneira, a estrutura narrativa perde o enredo tradicional, 

aproximando-se da dramaturgia contemporânea, o fio que costura a trama é a 

relação agônica dos Capitães com seus antagonistas (a polícia, os jornalistas e 

as famílias tradicionais de Salvador). Conforme Ramos (2012, p. 145), “[...] a 

história é conduzida em função dos destinos individuais, sob forma de 

reportagem, pela via do narrador”.  

                                                           
14

 Central do Brasil (1998) e Cidade de Deus (2002) são alguns dos exemplos.  
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Nessa narrativa, discursos transversos de outros campos se mesclam: 

religioso, comunista, artísticos, entre outros. As imagens dos capitães ecoam 

modelos, esquemas, imaginações oriundas de nossa memória histórica e do 

imaginário do ser negro na Bahia. Não é sem razão que o desfecho dos 

personagens é multifacetado. Como aponta Ramos (2012, p. 145):  

 

Destino trágico e marginal para uns (a exemplo de Sem-Pernas 
e Volta Seca); positivo e revolucionário para outros, a exemplo 
de Pedro Bala, que, ao tomar consciência das injustiças 
sociais, torna-se líder (como sempre desejara), lutando ao lado 
dos trabalhadores grevistas. Pirulito, que se torna frade 
capuchinho, justificando a luta do padre José Pedro em 
resgatar aqueles jovens da marginalidade, e do Professor, o 
contador de histórias, que conhecerá glória e sucesso, através 
da sua arte, no Rio de Janeiro. 

  

O filme de 2011 mostra, em um período de um ano15, algumas histórias 

de pequenos furtos e de outras infrações cometidas pelos capitães. No meio da 

trama, a personagem principal feminina Dora aparece para mudar a vida dos 

garotos que, conforme descrito, terão futuros distintos16.  

Na narrativa literária, os Capitães da Areia formam um grupo de cerca 

de 100 meninos, alguns vivem em um trapiche abandonado nas areias do mar 

em Salvador, outros dormem nas ruas: “nunca ninguém soube o número exato 

de meninos que assim viviam. Eram bem uns cem e destes mais de quarenta 

dormiam nas ruínas do velho Trapiche” (AMADOa, 1937, p. 21). No universo 

fílmico, é impossível uma abordagem para tantas personagens, exigindo 

cortes, supressões e ênfases em alguns.  

Assim, direcionamos nossas análises a duas narrativas, comparando o 

filme com a “voz principal” romanesca. Entendemos que, apesar de serem 

obras distintas, o diálogo e/ou duelo entre elas se tornam indispensáveis. O 

processo se dará da seguinte forma: apresentamos as principais características 

físicas e psicológicas das seis personagens escolhidas, conforme a narrativa 

original do autor e, em seguida, a comparamos com a tradução intersemiótica, 

                                                           
15

 A narrativa começa e termina na festa de Iemanjá, realizada anualmente no dia 02 de 
fevereiro.  
16

 No filme, os desfechos de cada personagem são narrados pelo personagem Professor, um 
dos integrantes do grupo.  
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a partir de imagens recortadas do filme. Posteriormente, iremos colocar essas 

personagens no espaço cênico como uma mostra da representação do 

adolescente negro baiano no cinema.  

Nosso foco se dará na construção das personagens negras e mestiças 

da narrativa, a partir de seu aspecto mais aparente: a escolha étnico-racial. A 

cor da pele torna-se um símbolo revelador das adesões e rupturas a uma 

estética de representação eurocêntrica hegemônica no cinema.  

 Iniciamos com o protagonista Pedro Bala, chefe dos Capitães da Areia, 

único branco, conforme a descrição do romance. Desde os cinco anos, quando 

o pai foi morto em uma greve, tornou-se menino de rua; aos quinze anos, 

conhecia todas as vielas de Salvador. Segundo o livro, era um garoto ativo, 

inteligente e sabia planejar os pequenos “golpes”. Tinha uma cicatriz vermelha 

no rosto que fora cortado em um duelo que teve com o Raimundo, o antigo 

chefe dos capitães: “[...] o cabelo loiro voando, a cicatriz vermelha no rosto, era 

de uma agilidade espantosa e desde esse dia Raimundo deixou não só a 

chefia dos Capitães da Areia, como o próprio areal” (AMADOa, 1937, p. 21). 

Sob a sua liderança, os meninos ganharam visibilidade em Salvador.  

 No filme Capitães da Areia, o ator que interpreta Pedro Bala é mestiço, 

embora mais claro que os demais, com cabelos longos e ondulados. A 

narrativa de Jorge Amado evocava a figura do protagonista loiro, mas na 

dramaturgia fílmica a mestiçagem da personagem o torna mais verossímil no 

contexto baiano. Ademais, o sotaque e as expressões do ator soteropolitano 

reforçam uma estética realista da encenação.  

Pedro Bala prefigura o estereótipo do “bom de bola” (ou bom de 

capoeira) além da construção do “marginal” (todos podem ser identificados 

dessa forma, pela sociedade e órgãos públicos)  
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.     

Fotograma 05 – Pedro Bala em Capitães da Areia. 
Fonte: frames dos filmes

17
.  

 

 Na cena, o protagonista descobre que Ezequiel, um dos meninos do 

grupo, estava roubando dentro do trapiche. Quem descobre o roubo é 

Barandão. No frame recortado do filme, Pedro Bala acaba de chegar ao 

santuário de Pirulito, onde ocorre um conflito, em decorrência do furto. É noite, 

dentro do trapiche todos dormem, menos Barandão e Almiro que marcam mais 

um encontro. Até que Barandão percebe que Ezequiel está roubando algo de 

Pirulito: 

 

“Barandão: - Pirulito, acorda! Pirulito. 

Ezequiel tenta conter Barandão.  

Barandão: - Bala. Oh Bala... 

Pirulito: - O que é isso aí? 

Barandão: - Ópai Bala. Ezequiel tava mechendo nas coisas do 

menino. 

Pedro Bala: - Devolve agora. 

Ezequiel: - Tava roubando não. Esse afrescalhado que bebeu 

demais. 

Pedro Bala: - Devolve porra! 

                                                           
17

 Todas as imagens são recortes do filme.  



65 

 

 
 

Ezequiel devolve e diz: - Toma padreco.  

Professor: - Tava fazendo o que com o negócio do menino na 

mão? 

Ezequiel: - Só tava olhando. 

Barandão: - Que mentira. Nesse breu todo. Todo mundo 

dormindo.  

Sem-Pernas: - Roubou sim, e não é a primeira vez que eu já vi.  

Ezequiel: - Cala boca seu capenga. Tú agora é santo? Nós 

somos ladrões mesmo e o que é que tem. 

Pedro Bala: - Ladrão aqui dentro não. Nós somos ladrões lá 

fora e você sabe disso Ezequiel. Roubar de amigo não é certo”.  

 

 Logo após esse diálogo, Ezequiel é expulso do grupo e forma outro que 

vira rival dos Capitães da Areia. Essa cena mostra a essência dos meninos do 

trapiche: eles são “uma família” e roubar dentro do grupo não é permitido. 

“Roubar de amigo não é certo”, diz Pedro Bala, o roubo para a sobrevivência é 

lema do grupo. Depreendemos a construção da personagem como líder e 

defensora de certas regras de conduta, estabelecidas para o grupo.  

 

     

Fotograma 06: Expressão de Bala ao descobrir o roubo dentro do trapiche. 
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 Outras cenas para representar as condições do tratamento dos negros 

adolescentes são as de Pedro Bala no reformatório. Depois de uma briga dos 

Capitães da Areia com o grupo de Ezequiel, o protagonista Pedro Bala é 

levado a um reformatório, local destinado aos infratores menores de idade e 

fica confinado na “Cafúa”, pequena prisão, geralmente um quadrado com 

poucos metros, sem espaço necessário sequer para ficar em pé e sem 

banheiro. Na cena, Pedro Bala com a respiração ofegante bate na porta da 

“Cafúa”. 

 

“Pedro Bala: Abre... Abre!!! 

Policial: vamo parar de bater ai. Se não vai levar mais 

cacetada. Tá ouvindo?” 

 

 Por fim, tiram-no da “Cafúa” e levam-no para o diretor do reformatório. 

Pedro Bala senta em uma cadeira em frente ao diretor:  

 

“Diretor: Pois Bem, Seu Pedro. Espero que saiba que o 

tratamento aqui é para deixar de perna bamba quem não 

obedece. Olhe para mim, olhe”. 

 

 Pedro Bala olha para o diretor. 

 

“Diretor: Isso, eu gosto assim, de falar olho no olho para ver 

como você se ajeita. Pois o negócio aqui é assim. Se bem que 

não adianta eu ficar de preocupação, pois gente ruim como 

você nasce ruim e morre ruim. Às vezes é melhor ter morrido”. 

 

 Pedro Bala vira para o lado e cospe no chão.   

“Diretor: vai aprender a ler da minha cartilha”.  

Diretor fala com o policial: Pode levar de volta pra Cafúa”. 

 

 Nessa outra cena, um policial abre a porta da “Cafúa” e Pedro Bala tenta 

sair: 
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“Policial: Calma aí Pedro Bala. Ave Maria, meu deus do Céu, 

como você está fedorento. Pura a merda! 

Pedro Bala: Eu quero água. Eu quero água.  

Policial: Ta aí, sua caneca d’água”.  

 

Pedro Bala bebe a caneca que tinha apenas um gole de água e a joga 

no chão. 

“Pedro Bala: Quero mais.  

Policial ri e diz: Amanhã eu trago mais um “tiquin” 

Pedro Bala: quero mais. Quero mais porra’’. 

 

Por fim, o policial fecha a porta. Pedro Bala tem delírios, lembra de Dora 

e dos companheiros. 

 Os maus tratos recebidos por presos em cadeias e por adolescentes em 

locais como os reformatórios são notórios e sempre apresentados no cinema 

nacional. A violência dos agentes penitenciários que usam da autoridade e da 

força para que os presos confessem os crimes ou denunciem os companheiros 

remete aos tempos da ditadura civil-militar, em que a tortura era prática 

comum.  

A intenção dos policiais era fazer Pedro Bala denunciar os companheiros 

e corrigir seus delitos. O diretor do reformatório, homem branco, provavelmente 

de classe média, investe-se do estereotipo do inquisidor e executa a função de 

dominar os marginais e outros indesejados, para torná-los dóceis. Essa prática 

condiz com o “poder disciplinar” de que trata Foucault (2004) em sua obra 

“Vigiar e punir: nascimento da prisão”: aquela forma de poder que é exercido 

sobre o indivíduo para torná-lo dócil e útil, isto é, um poder que incide sobre 

corpo humano, não para mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, adestrá-lo. 
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Fotograma 07: Pedro Bala sendo interrogado pelo Diretor do Reformatório. 

 

 João José, mais conhecido como Professor é o principal aliado de Pedro 

Bala. Desde que furtara um livro de histórias, tornou-se perito nesse tipo de 

contravenção e, assim, conseguira montar uma biblioteca. Descrito como 

curioso, era o único que sabia ler e, por isso, às noites, contava histórias para 

os companheiros: “histórias que faziam aqueles olhos vivos se espicharem 

para o mar ou para as misteriosas ladeiras da cidade, numa ânsia de aventuras 

e de heroísmo” (AMADOa, 1937, p. 24). Essa relação de saber/poder tornou-o 

respeitado entre os Capitães18. Isso nos faz reportar ao que defende Foucault 

(2004): o poder e o saber estão diretamente implicados: não há relação sem 

constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e 

não constitua ao mesmo tempo relações de poder. 

Não conseguimos identificar nenhum estereótipo especifico para o 

Professor, pudera, sendo a representação do arquétipo do negro de alma 

branca e do sábio; apesar do orgulho por sua negritude, o Professor acaba 

sendo integrado à sociedade branca e vira um grande pintor no Rio de Janeiro. 

 

                                                           
18

 “Pedro Bala nada resolvia sem o consultar e várias vezes foi a imaginação Professor que 
criou os melhores planos de roubo” (AMADOa, 1937, p. 24). 
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Fotograma 08: Professor, em Capitães da Areia. 

 

O filme de Cecília Amado põe em cena um ator negro e jovem, 

aproximando-se do romance e da realidade baiana. Elegemos uma cena que 

mostra o paradoxo entre o talento do Professor e a dificuldade em alçar 

sucesso com a arte. Nela, um homem branco, bem vestido, da classe alta 

reconhece o talento do garoto e tenta ajudá-lo.  

 

     

Fotograma 09: Homem recebe desenho do Professor. 
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Professor, Pirulito e Pedro Bala estão no pelourinho. Professor pinta o 

homem que veste terno azul e segura uma piteira. Outro menino – personagem 

secundário à trama – o chama para ver a finalização do desenho:  

“Homem: - Foi você que fez?  

Professor: - Foi. 

Homem: - Aprendeu a desenhar onde? 

Professor: - Aprendi em lugar nenhum não. “Dá vontade, pego 

e desenho”. 

 

O homem faz um cara de aprovação. 

“Pedro Bala: - Esse ai desenha até o sentimento dos outros. 

Tivesse andado pelas escolas já estava rico. 

Homem: - Sabe ler? 

Professor: - Sei sim senhor.  

Homem: Não quer ir para uma escola aprender um pouco 

mais?” 

 

Pedro Bala se levanta. O professor continua sentado.  

Professor: - Não. Não é pra mim não. 

Homem: - Rapaz, você tem talento. Pega aqui, o meu cartão, 

tem meu endereço. Qualquer coisa você me procura. 

 

Pirulito alerta Pedro Bala, um policial percebe eles conversando com o 

homem.  

Professor: Obrigado senhor.  

 

O policial vai em direção aos meninos.  

Homem: Fica com a piteira que eu fico com o desenho.  

 

Os meninos saem apressados. Dois cavalos passam na frente do policial 

retardando a chegada aos meninos. O policial aborda o homem. 

Policial: Eles roubaram o doutor? 
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O homem confere seus bolsos: 

Homem: Não. A gente tava só conversando.  

Policial: Se eu não chego tinha dado o bote. Doutor deve abrir 

o olho que às vezes parece que é criança, mas não é não. 

 

O homem olha para o Policial com a cara assustada. 

Homem: Obrigado. 

 

Pedro Bala e Professor recebem comida na casa de um morador. Um 

cachorro come, provavelmente o mesmo resto de comida que os meninos 

estão comendo. 

Pedro Bala: Só osso. 

 

O Professor devolve o prato e vê um cartaz sobre a vacinação contra a 

varíola. Então, pergunta a Pedro se ele teria um cigarro. E, em seguida, joga o 

cartão do homem fora. 

 

Pedro Bala: - Oxe, não vai guardar o cartão do homem não 

professor? Ele gostou de tu. Podia até ajudar para você ser 

assim, um pintor famoso. 

Professor: - Deixa de ser besta, Bala. Você sabe que nós só 

pode sair ladrão. Quem vai ligar pra gente, heim? O Ezequiel é 

quem estava certo. Nós é tudo ladrão. 

 

Professor fuma na “apiteira” que o homem deu e continua. 

Professor: - Só ladrão”. 

 

 Essa passagem demonstra a representação da perpetuação da pobreza. 

A personagem, um talentoso pintor, às vistas da Polícia, órgão que contribui 

para institucionalizar o preconceito racial, não pode ser apenas um adolescente 

que está mostrando o seu trabalho artístico. Para a polícia, Professor e os 

outros Capitães sempre serão bandidos e que os “homens de bem” devem 

manter distância. A perpetuação do preconceito é reforçada na voz da própria 
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personagem, quando afirma que não vai procurar o homem, pois gente como 

eles “só pode sair ladrão”.  

De fato, os destinos dos meninos de ruas no Brasil circulam entre a 

prisão, o mundo das drogas ou da prostituição. De certo, poucos conseguem 

outro destino como alude à narrativa fílmica. Capitães da Areia apresenta isso, 

alguns continuam na rua, outros ganham a vida através da arte ou da 

“malandragem”, são poucos os que conseguem sair da situação de pobreza, 

como o personagem em análise.  

 A segunda cena mostra que apesar de Professor ser o Capitão da Areia 

com mais estudo, ele também carrega os preconceitos de classe. Alguns 

Capitães da Areia estão num barco com Querido de Deus.  

 

Professor: O morro foi quem mandou varíola para a cidade 

baixa. Não é, Querido? 

João Grande: Eu já ouvi falar de bexiga, mas varíola não sei o 

que é não. 

Professor: É tudo a mesma coisa Grande. Se não vacinar pode 

pegar.  

Querido-de-Deus: Eu só sei que o movimento está fraco 

demais, até o Gonzáles sumiu, o povo tá escondido. 

Gato: Eu to achando é bom, agora Dalva tem mais tempo para 

mim. Está bem mais soltinha.  

Querido-de-Deus: Abre o olho Gato, Meretriz é uma criatura de 

doença. Você fica de malandro, acaba pegando.  

Gato: A Dalva é bem limpinha viu. Não corre o risco disso não. 

Querido-de-Deus: Só cachorro pra ganhar do Gato né? 

Gato: Eu sou bem mais. 

  

 Na cena o Professor afirma que o morro, comunidades em que a maioria 

da população é negra, trouxe a doença para a cidade baixa, ratificando uma 

crença existente à época. 
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A teoria de que todas as mazelas da cidade estão na favela é reforçada 

na cena. Embora os Capitães sejam subalternos, eles não moram na favela, e 

sim em frente ao mar, portanto se percebem como diferentes dos “favelados”.  

 

            

Fotograma 10: Professor e demais conversam sobre varíola. 

 

Passemos a outra personagem. Segundo a descrição de Jorge Amado 

(1937, p. 28), Pirulito era magro, alto, uma “cara seca, meio amarelada” e 

pouco risonha. Descrito como religioso, buscava alegria na veneração dos 

santos e nas orações, à maneira do catolicismo popular. “Pirulito buscava isso 

no céu, nos quadros de santo, nas flores murchas que trazia para Nossa 

Senhora das Sete Dores, como um namorado romântico dos bairros chiques da 

cidade traz para aquela a quem ama com intenção de casamento” (AMADOa, 

1937, p. 30). Podemos caracterizar Pirulito no estereótipo do servil, no sentido 

daquele que se doa ao outro.  

A imagem seguinte representa a devoção de Pirulito, mais preocupado 

em “adorar” os santos do que em roubar uma casa, junto aos companheiros. 

Nesse caso, a escolha de ator e das matrizes étnico-raciais é evidente. 

Percebe-se que há uma valorização dos elementos católicos oriundos da fé 

dos brancos que é transmitida aos afrodescendentes, nos discursos e na 

postura devota do personagem.  
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Fotograma 11: Pirulito em Capitães da Areia.  

 

A próxima cena mostra a dificuldade do acesso ao emprego para os 

meninos adolescentes. Na luta por sobrevivência, Padre José Pedro oferece a 

dois Capitães um subemprego em um pequeno parque de diversão da cidade. 

Pedro Bala, Professor, Boa-Vida e Sem-Pernas estão em uma praça. O último 

personagem está na casa de uma senhora preparando mais um golpe. Pedro 

Bala conta a Sem-Pernas sobre o carrosel que Volta Seca e Pirulito estão 

trabalhando.  

     

Fotograma 12: Capitães brincam no carrossel. 
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“Pedro Bala: - Vai perder o carrossel, heim! 

Professor: - É. O Padre José Pedro arrumou um carrossel para 

Pirulito e Volta Seca tomarem de conta.  

 

Pirulito toma conta do carrossel e o Professor o pinta.  

Volta Seca: Desce, desce, bora, bora, desce.  

 

Pedro Bala olha para o carrossel com entusiasmo. Os meninos brincam 

próximo ao carrossel.  

Gato: O Sem-Pernas, não vem não? 

Boa-Vida: Aquele ali tá é na vida boa, esqueceu da gente aqui. 

Professor: É nada Boa-Vida. Deixe de intriga rapaz.  

Pedro Bala: Tah é estranho o Sem-Pernas. Nervosinho que só 

o cão. 

Gato: E ele já foi normal alguma vez? 

Chega Padre José Pedro com um pacote de sonho. 

Padre José Pedro: Olhe o que eu trouxe para vocês. Não tem 

pra todo mundo, mas vocês podem dividir.  

Professor: Não carecia tanto Padre.  

João Grande: Parece até aquele sonho de vitrine. 

Padre José Pedro: Mas é aquele mesmo João Grande. 

Boa-Vida: O Padre roubou foi? 

Pedro Bala: Mais respeito ai com o Padre, Boa-Vida.  

Boa-Vida: Mas se o Padre não tem dinheiro, comprou o sonho 

de confeitaria com o que? 

Padre José Pedro: Ele tem razão. Mas eu não roubei. Peguei 

esse dinheiro na Igreja que é para a caridade. Achei que era 

justo.  

 

Os meninos comemoram e, depois do fechamento do parque, brincam 

de graça no brinquedo.  
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Nas duas cenas, temos a conquista do subemprego, espaço possível 

para os meninos de rua. E a cena do carrossel, uma das mais impactantes no 

filme, que resume todo o interior juvenil desde adolescentes. A construção 

cênico-dramatúrgica apresenta a imagem infantil dos Capitães que se divertem 

no parque como todas as crianças e adolescentes da mesma faixa etária. 

Sem-Pernas era deficiente físico, segundo Jorge Amado, tinha uma 

perna “coxa”, por essa fragilidade, era o espião do grupo. Geralmente cumpria 

a função de entrar em casas de família, inventando histórias de que tinha se 

perdido da sua mãe ou que era órfão.  

A partir dessa encenação, reconhecia o ambiente e facilitava à entrada 

dos Capitães. Jorge Amado o descrevia como uma criança de cara tristonha e 

muito ódio no coração, porque acreditava que aquelas famílias que o acolhiam 

eram culpadas pela situação de todas as crianças pobres. Porém, era o que 

mais carecia de carinho familiar.  

Em Capitães da Areia a diretora selecionou um ator com deficiência 

física, tornado sua atuação mais realista; a dificuldade de andar é notória nas 

cenas. Segundo o quadro de estereótipos, podemos caracterizá-lo como feio e 

violento, também estamos diante da representação do corpo deficiente frágil e, 

por isso, inspirava piedade dos brancos de classe média.  

 

      

Fotograma 13: Sem-Pernas em Capitães da Areia.  
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 Sem-Pernas apresenta-se como um dos personagens mais revoltados 

com a desigualdade social. A cena escolhida trata um pouco dessa tensão. O 

personagem consegue “abrigo” em uma casa, argumentando que havia perdido 

a mãe e se dizendo chamar Augusto, sabendo que a família tinha perdido um 

filho recentemente de nome análogo. A estratégia era facilitar a entrada dos 

Capitães no meio da noite para o roubo.  

 A mãe que acolhera Sem-Pernas coloca uma música instrumental para 

os dois escutarem. A personagem veste uma roupa de marinheiro, que 

pertencia ao filho falecido, e está com os cabelos lavados e escovados. A 

mulher faz carinho em Sem-Pernas. 

 

“Mulher: - O que foi? Não gostou da música não? Olhe isso é 

questão de costume, viu? Augustinho adorava tocar piano para 

mim. 

Sem-Pernas: - Preto não toca piano não senhora. 

 

 Sem Pernas se levanta.  

Mulher: - Quem te contou uma mentira dessas heim?  

Sem-Pernas anda pela sala. 

Mulher: - Você é um menino. Você pode aprender o que você 

quiser. 

 

A música continua, a mulher aprecia o som e Sem-Pernas continua 

andando e pega uma foto do Augusto, filho da mulher.  

Mulher: - Nesse final de semana o Raul vai para o Rio de 

Janeiro, ele vai trazer uma bicicleta para você. 

 

Sem-Pernas olha para ela, olha para a foto e sorri. Em outro momento, a 

nova “mãe” de Sem-Pernas lhe conta uma história para dormir. E o 

personagem chora.  

“Mulher: - Você está chorando, Augusto? Aconteceu alguma 

coisa?  
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Ela chega perto dele e o abraça. 

Mulher: - Não precisa chorar mais não. Agora você tem outra 

mãezinha que te quer bem”.  

 

      

Fotograma 14: Sem-Pernas e sua nova “mãe”.  

 

 Logo após, a personagem coloca o plano dos Capitães em ação e rouba 

a casa da família que o acolheram.  

 Algumas questões importantes nessas cenas denunciam os discursos 

sobre o negro subalterno: a afirmação de que o negro não toca piano, 

enunciado pelo personagem, é fruto de um processo histórico que, à época do 

romance, ainda estava mais evidente, a música erudita era o espaço de gente 

branca e rica e a música popular reservada aos negros e mestiços. De fato, o 

samba, por exemplo, nasceu na periferia, apesar de hoje se tornar um som 

genuinamente brasileiro apreciado por todas as classes.  

 Capitães da Areia, inclusive, tem um sambista, Boa-Vida, que se volta a 

essa arte no final do romance. Outra questão importante é a afirmação da 

“mãe” de Sem-Pernas quando diz que ele é um menino e, que, por isso, 

poderia aprender o que quisesse. Na cena, duas vozes se contrapõem: a do 

discurso estigmatizador e o discurso igualitário acerca dos papéis sociais da 

negritude. O choro de Sem-Pernas é essencial para o filme, pois ele recebe 

carinho de uma família, de uma mãe, mas decide continuar com o plano do 
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golpe por lealdade aos Capitães e por culpar, de certa forma, aquela família 

pela sua condição. 

 A construção discursiva do filme e do romance aponta que apesar da 

piedade da família, as desigualdades sociais continuam a persistir no interior 

da sociedade soteropolitana.  

Na leitura dessa tradução fílmica, percebemos ainda a influência 

marxista de Jorge Amado, evidente no romance e na trajetória política do 

escritor. Aqui o grupo e as suas ações são percebidas como produto de uma 

sociedade desigual. Os meninos furtam para sobreviver e percebe-se a 

assimetria de classe na narração da história, sobretudo, na cena analisada. 

 A próxima cena trata do preconceito de Sem-Pernas e da relação 

negritude e homossexualidade. Nela, Barandão procura Almiro em um dos 

seus encontros no meio na mata. A varíola está tomando conta de Salvador.   

 

Barandão: E aí, Almiro? O que é que foi? 

Almiro: Tô com uma coceira arretada. 

Barandão: Você tá quente que só a porra. 

Almiro: E essa coceira? 

Barandão : Tá de bexiga né? 

Almiro: Que bexiga o que Barandão? 

Barandão: Tá de bexiga ... Gente ...  

Almiro: Deve ser só coceira.  

Barandão: Socorro. 

Almiro: Cala a boca Barandão. 

Barandão: Almiro tá de bexiga... Sai...  

Almiro: Cala a boca.  

Barandão: Se afaste. 

 

Nesse momento, Sem-Pernas, Boa-Vida e outros Capitães se 

aproximam.  

Barandão: Se afaste. 

Almiro: Cala a boca. 

Barandão: Sai. 
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Sem-Pernas: O que é isso ai? Tá de bexiga, seu fresco? 

Almiro: Me ajuda porra.  

Barandão: Tá de bexiga pelo corpo inteiro.  

Sem-Pernas: Sai pra lá seu nego burro, se um tá o outro tá 

também. 

Barandão: Eu não tenho bexiga nenhuma.  

Sem-Pernas: Sai pra lá.  

Boa-Vida: Você tem sim. Tem até na piroca.  

Barandão: Eu não sou o único afrescalhado aqui não.  

Sem-Pernas falando para Almiro: Você vai sair, seu 

afrescalhado.  

Almiro: Pedro Bala não tá aqui não. Vamo esperar Pedro Bala 

chegar.  

Sem-Pernas: Que Pedro Bala chegar o que seu fresco. Vai 

embora. 

Almiro: Eu sou um Capitão da Areia também. 

Boa-Vida: Sai seu bexiguento.  

 

Volta Seca chega com uma arma e separa a confusão e diz que devem 

esperar a chegada de Pedro Bala.  

Sem-Pernas: Cala a boca, você não manda aqui não 

cangaceiro de merda.  

Boa-Vida: Abaixo isso ai Volta Seca, que isso não presta mais. 

Pirulito: Pra que isso? Aqui todo mundo é irmão. 

Sem-Pernas: Eu não sou irmão de fresco não. Vai sair hoje 

mesmo. Vai sair. 

Volta Seca: Deixa ele quieto, deixa ele em paz.  

 

 Barandão e Almiro vivem uma relação amorosa, eles se encontram à 

noite no trapiche. Apesar da discrição dos meninos, todos do bando sabem 

dessa relação. No livro de Jorge Amado, Pedro Bala deixa claro que não quer 

relações homossexuais no grupo. Já no filme, a personagem líder dos 

Capitães, apesar do preconceito recorrente, mostra-se mais tolerante.  



81 

 

 
 

 Sem-Pernas e Boa-Vida mostram o preconceito enraizado quanto à 

questão de sexualidade. Apesar de todos sofrerem do preconceito racial, 

alguns reforçam os outros preconceitos. Então, o processo discriminatório e, 

portanto, a condição de subalternidade de um negro homossexual é maior do 

que um heterossexual. A atitude de Sem-Pernas sobre Almiro e Baradão é 

fruto de uma crença de que a varíola era uma doença de gays, de maneira 

análoga ao que aconteceria com a AIDS na década de 1980. 

 

            

Fotograma 15: Capitães descobrem que Almiro está com varíola. 

       

 Nosso penúltimo personagem é o “elegante do grupo” (AMADOa, 1937, 

p. 32), Gato, que segundo a narrativa, era alvo e rosado, com uma beleza que 

se destacava entre os capitães: alto, 14 anos e uma “grande sorte” com as 

mulheres. “Boa-Vida achava-o decididamente lindo. O Gato tinha um ar 

petulante, e embora não fosse uma beleza efeminada, agradava a Boa-Vida 

[...]” (AMADOa, 1937, p. 33). Em Capitães da Areia o ator selecionado é negro 

e alto.  
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Fotograma 16: Gato, em Capitães da Areia.  

 

No caso do Gato, Jorge Amado não deixa claro se o personagem é 

branco ou negro. Apesar de caracterizá-lo como “alvo e rosado”, em alguns 

momentos do livro, deixa entender que o personagem pode ser negro ou 

mestiço.  

O filme escolhe um ator que representa os padrões de beleza evocados 

para construir o galã dos Capitães da Areia. Esse aspecto nos parece 

interessante, porque revela a desconstrução de um modo único de beleza 

eurocêntrica imposta. A luta étnico-racial no Brasil vem justamente 

desnaturalizando julgamentos cristalizados de beleza e estética.  

A partir das identificações dos estereótipos, podemos caracterizar Gato 

como o bom de cama, o malandro e o bom de samba. A cena que escolhemos 

é uma passagem em que ele, Pedro Bala, João Grande e Querido-de-Deus 

estão em um bar jogando cartas e planejando um novo golpe. Além do baralho, 

cigarros e bebidas são elementos da mesa dos Capitães.   

 

“Pedro Bala: E aí, Grande? 

João Grande: Estão espiando de vez em vez.  

Gonzáles: Isso aqui não é um joguinho de criança”. 

Pedro Bala bate o baralho na mesa e fica em pé. 
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“Pedro Bala: Espera só mais um pouquinho e eu lhe mostro o 

tamanho da criança, rapaz”.  

 

Querido-de-Deus aparta o início da briga entre Pedro Bala e Gonzáles.  

“Querido-de-Deus: Ei, ei, senta ai vai, senta ai. Olha a calma 

Pedro Bala, segura essa língua, afasta dos dentes paizinho. 

 

Querido-de-Deus falando para Gonzáles:  

 Você está parecendo que não conhece os Capitães da Areia. 

Estão mais longes de serem crianças do que o mercado de caixa 

prego”.  

“Gonzáles: Até quinta-feira”. 

  

 Gonzáles sai.   

“Querido-de-Deus: Te dou minha palavra. Ele tá arretado (rindo).  

Gato oferecendo uma carta para Querido: Essa é para você, 

Querido. 

Querido-de-Deus: Hmmm. 

Pedro Bala: E aí, Grande? 

João Grande: Tão vindo” 

. 

 Os marinhos veem em direção aos meninos e Querido simula uma 

pequena confusão na mesa. 

 

“Querido-de-Deus: Olha vamos acabando com essa partidinha de 

meia boca, pois pra mim já deu.  

Gato: Mas, Seu Querido... 

Querido-de-Deus: Mas Seu Querido? Tô pendurado num cabide, 

já to devendo 20 mil conto. 

Marinheiro 1: Já estão desarmados? 

Querido-de-Deus: Fale com os meninos aí. 

Marinheiro 2 sentando na mesa: Já estava me animando... 

Ninguém se anima?” 
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Gato olha para Pedro Bala. 

 

 Os meninos já estão em uma rua escura voltando para o trapiche.  

 

“Gato: Essa foi fácil.  

Pedro Bala: Só me derruba na mesa com esse seu baralho 

marcado. Mas na capoeira quem manda sou eu.  

Gato: Sou melhor do que você na mesa, na capoeira e sou melhor 

do que você na cama”.  

 

 Gato é estereótipo do malandro, que ganha a vida com sua esperteza e 

que consegue as melhores mulheres como é o caso de Dalva. Na cena, os 

Capitães atraem marinheiros para a mesa de jogo e lhe tiram dinheiro com o 

baralho marcado de Gato. 

 

   

Fotograma 17: Querido-de-Deus deixa a mesa para os marinheiros jogarem com os Capitães. 

 

A segunda cena escolhida mostra uma pequena discussão entre Gato e 

Sem-Pernas na praia. Gato está admirando um anel, fruto de um roubo.  

 

Sem-Pernas: Só tu para arriscar cadeia para ter um anel feio 

da porra desse gato. 
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Gato: Achei decente. 

Sem-Pernas: Tá achando que vai ganhar vadia com esse anel 

é? 

Gato: Quer vir mais eu, Sem-Pernas? Pra ver se alguma 

mulher te quer assim desse jeito, couxo?  

Sem-Pernas: Amostra a beca pra vadia pra ver se ela te quer, 

neném.  

 

 Gato se levante e começa uma pequena confusão entre os dois. 

Gato: Neném é Sem-Pernas? É isso que você diz? 

Sem-Pernas: É neném sim. Vai comedor de puta. 

Gato: E, você tem alguma, tocador de punheta?  

Sem-Pernas: Vai pegar puta... 

Gato: Você pega só aquelas velhas lá. Mas vá... que você não 

pega ninguém. 

Pedro Bala: Opa. Cheguei na hora do cacete, heim. Vamo 

entrar que eu tenho um serviço pra ti, Sem-Pernas.  

Sem-Pernas: amostra ele o anel, Gatinho. 

 

 O preconceito que os próprios Capitães sofrem e reforçam está presente 

na cena. Gato acredita que Sem-Pernas só consegue “velhas”, pois nenhuma 

outra mulher ficaria com alguma pessoa com deficiência, ignorando as 

qualidades do colega e a possibilidade dele construir relacionamentos. Já Sem- 

Pernas acredita que Gato só conquista as mulheres por oferecer-lhes algum 

benefício, ignorando as demais qualidades do outro, e o ofende afirmando que 

ele só se relaciona com “putas”. 

 O filme mostra o romance de Gato com Dalva, uma prostituta da cidade. 

A personagem sabe da profissão da namorada e, apesar de preferir que ela 

tenha outra, respeita e a encontra depois do serviço.  
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Fotograma 18: Briga entre Gato e Sem-Pernas. 

 

Para finalizar nossas escolhas das personagens, apresentamos Dora, a 

última a chegar ao grupo e a única mulher. O romance a descreve como uma 

menina bonita, mestiça, de olhos grandes e cabelos loiros. “O rapaz não 

despregava os olhos dos seios de Dora. Era bonita a menina, de olhos 

grandes, cabelo muito loiro, neta de italiano com uma mulata.” (AMADOa, 

1937, p. 160). Apesar de o livro falar que a menina tinha cabelos loiros, a 

mestiçagem se apresenta verossímil em Capitães da Areia, conforme imagem. 

 

 
Fotograma 19: Dora, em Capitães da Areia. 
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 A chegada de Dora causa conflito no grupo, alguns meninos defendiam 

que ela deveria servir como uma prostituta para eles, outros que ela poderia 

ajudar nas tarefas do dia-a-dia. Inicialmente, Pedro Bala não aceitava meninas 

no grupo e, no primeiro momento, falou que Dora só passaria uma noite. A 

menina aos poucos foi mostrando que poderia ser um dos Capitães da Areia, 

se “fantasiou” de menino e começou a aprender a jogar capoeira para 

convencer Pedro Bala disso.  

Dora assume outras funções durante a trama: a de companheira de 

Pedro Bala e mãe para os outros meninos. O discurso machista que advoga 

que as mulheres devem cuidar dos afazeres domésticos e os homens se 

dedicarem ao trabalho externo também é reforçado em Capitães da Areia. 

Quando Dora saía com os meninos para os planos de furto, ela se “travestia de 

homem”, prendia o cabelo e usava roupas masculinas. Na primeira cena, 

temos uma mostra dos múltiplos papéis da personagem. Vários meninos estão 

no trapiche, alguns preparam comida e Dora conserta uma roupa para Gato. 

 

“Gato: Só minha mãe sabia fazer o troço assim, tão bem feito. 

Dora: - Ah, minha mãe era lavadeira, daí eu que costurava as 

roupas que ela lavava. Gato me passa a tesoura.  

Dora: - Toma. Ficou bom? 

Gato: - Nem parece emenda. 

 

Sem-Pernas chega com um doce. 

Gato: - Que doce é esse ai?  

 

Gato tenta pegar o doce de Sem-Pernas. 

Sem-Pernas: - Sai, sai, sai Gato. 

Gato: - Sem-Pernas até pegou uma solteirona, tirou do couro, 

no tempo dos gatinhos ela já era velha.  

Sem-Pernas: - Quer um pedaço? 

 

Dora aceita um pedaço de doce e Pedro Bala chega.  

Pedro Bala: - Bora Gato, se tu quer ir é logo.   
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Gato: - Tchau mãezinha.  

Dora: - Tchau.  

 

Gato e Pedro Bala saem do trapiche. Sem-Pernas começa a coçar a 

cabeça. 

              Sem-Pernas: - E o Fuinha? 

Dora: - Fuinha foi pescar com o Querido-de-Deus hoje à noite. 

Que coceira do cão é essa Sem-Pernas? 

Sem-Pernas: - Nada não.  

Dora: - Deixa eu ver, cê tá com piolho? 

 

Sem-Pernas abaixa a cabeça. 

Dora: - Assim não dá né Sem-Pernas? Bota a cabeça aqui. 

 

Sem-Pernas coloca a cabeça do “colo” de Dora que começa a retirar-lhe os 

piolhos. 

Sem-Pernas: - Dora, sente saudade da sua família? 

Dora: - Uhum. 

Sem-Pernas: - Eu não. Sinto saudade de apanhar não.  

Dora: - Sem-Pernas, qual seu nome de verdade? 

Sem-Pernas: - Tenho nome mais não. Às vezes arranjo um. O 

último deles foi Augusto.  
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Fotograma 20: Dora “cata” piolho em Sem-Pernas. 
 
 

 Como resultado de nossa sociedade machista, o espaço destinado à 

Dora no bando dos Capitães é o de cuidadora. Consertar as roupas de Gato e 

cuidar da saúde e dos ferimentos dos meninos virou rotina para a personagem. 

Todavia, Dora reivindicou participar dos golpes dos meninos. O lugar de Dora 

“menino, Capitão da Areia” é um e o lugar de Dora “menina” é outro.  

Nessa cena, Dora começa a aprender a jogar copeira, como prova de 

que poderia ser um Capitão da Areia, prende os cabelos e veste roupas de 

meninos para mostrar para Pedro Bala que pode ser um deles. Logo após, 

João Grande e Professor seguem um homem branco, bem vestido na feira. 

Esbarram no homem e roubam alguns de seus pertences. 

 

“Homem: Não olha para onde onda não é? Imbecis”. 

 

Professor derruba Sem-Pernas que anda ao lado de Dora, o objetivo é 

homem parar para ajudar Sem-Pernas e Dora facilitando assim a fuga. Sem- 

Pernas cai.  

Sem-Pernas: Desgraça. 

Homem: Roubaram meu relógio.  

 

Outro menino de rua ajuda o homem a pegar suas coisas. 
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Homem: Ah, não quero ajuda nenhuma não.  

Sem-Pernas: Ajuda aqui. 

Homem: Escória bexiguenta. Essas pragas não respeitam nem 

os inválidos. Eles roubaram alguma coisa sua meu filho. 

Sem-Pernas: Não, não, não.  

Homem: Não? Tá tudo bem com vocês? Tudo Bem? 

Desgraçados. 

Dora e Sem-Pernas fazem sinal de sim com a cabeça.  

 

 As personagens utilizam da sagacidade e da inteligência para 

desenvolver suas infrações: Dora e Sem-Pernas estavam bem vestidos, com 

cabelos penteados, pareciam “crianças de bem”. O fato de Sem-Pernas ser 

deficiente e despertar a caridade nas pessoas também facilita as 

contravenções.  

 

             

Fotograma 21: Dora e Sem-Pernas: Afro-baianos. 

  

 Em entrevista a esse trabalho, Christian Duurvoort19, preparador de 

elenco de Capitães da Areia, advoga que o ator é aquele que “utiliza seu corpo 

e o espaço como suporte para sua arte. A sua arte está em transformar o corpo 

e o espaço resignificando (sic.) ações para que eles fiquem a serviço de algo 

                                                           
19

 Cf. Anexo 02, p. 138. 
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que ele tenha a dizer”. Também ele afirma a identificação dos atores com as 

personagens: “Por serem os atores adolescentes como as personagens, foi 

fácil fazer eles se identificaram com as questões existenciais das 

personagens”. Os não atores de Capitães da Areia utilizaram seu corpo e sua 

vivência para aquilo que eles queriam dizer. A vivência dessas crianças e 

adolescentes e o estar próximo dos problemas sociais os ajudaram no 

empréstimo do corpo para as personagens, contribuindo, assim, para a 

representação das personagens negras do filme. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A poesia não está nos versos,  
por vezes ela está no coração.  

E é tamanha.  
A ponto de não caber nas palavras. 

(Jorge Amado) 
 

 

 

Fotograma 22: Pedro Bala e Dora em cena de Capitães da Areia. 
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 As considerações finais desta dissertação não objetivam esgotar as 

discussões sobre o tema pesquisado, mas pretendem estabelecer algumas 

conclusões e sugerir recomendações para futuros trabalhos relacionadas ao 

objeto de pesquisa.  

 Esta dissertação possuiu como objetivo geral analisar a representação 

das personagens negras no filme Capitães da Areia. Através da análise 

comparativa texto-fonte e filme, compreendemos a construção das 

personagens baseadas no conceito de estereótipos.  

 Apesar de uma construção relativamente diferenciada na encenação 

fílmica de Cecília Amado, na qual o ator negro está investido como 

protagonista, o filme reforça os estereótipos existentes na história e no cinema 

negro através da construção de imagens, discursos e posturas cristalizados no 

imaginário social.  

 Com relação aos objetivos específicos da dissertação, elaboramos uma 

revisão bibliográfica de forma consistente, debatemos a história do negro 

brasileiro através de autores como Ribeiro (2006); discutimos também sobre 

raça, racismo e preconceito, com dados relacionados à situação do negro 

brasileiro no que diz respeito à educação, desigualdade, representação política, 

entendendo que um produto artístico e estético está sempre configurado em 

uma dada formação social, atravessado por questões ideológicas, conforme 

advoga Cruz (2014).  

 Com os resultados dos objetivos já expostos, podemos levar em conta 

algumas considerações: 

 Considerando que o filme é dirigido pela neta do autor da obra e que 

existia uma expectativa em relação à fidelidade do texto-fonte, é importante 

ressaltar os diferentes meios de comunicação aqui postos, nunca um filme 

poderá ser comparado a um livro e vice-versa. A condução que a diretora leva 

o filme é única, da mesma forma como é única a condução do autor em um 

livro.   

 A indústria cultural seleciona os atores que irão continuar em evidência, 

conforme se apresentou na história dos meninos, em que apenas um dele 

continuou a carreira de ator na TV. A experiência vivenciada no filme que, de 
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certo modo, contribui para o processo de formação humana e política não fora 

suficiente para que os não atores se transformassem em profissionais. 

 O desejo de continuar o trabalho artístico e recontar de outra forma a 

história dos capitães “por eles mesmos” fora frustrada em razão das questões 

econômicas. Por outro lado, vimos a importância da realização do filme que 

marcou o processo de construção teatral.  

 Esperamos que este trabalho contribua na pesquisa sobre a encenação 

e a representação fílmica. A discussão sobre os arquétipos e estereótipos do 

negro no cinema é fundamental para pensar a sociedade brasileira e pode 

proporcionar pesquisas futuras relacionadas à construção dos arquétipos do 

cinema negro, na obra de Jorge Amado e em outras produções artísticas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 

ROTEIRO DO FILME CAPITÃES DA AREIA 

 

Passagem 01: 

Praia em Salvador, um menino anda descalço na areia. Dia de 

Iemanjá, pessoas jogando oferendas no mar. Festa roda de 

dança e capoeira. Pessoas vestidas de azul e branco, cores de 

Iemanjá. Meninos brincando no mar.  

Mulher fala para Sem Pernas: Se aquiete menino, você vai 

amassar as flores todas. 

Pedro Bala se olha em um espelho, entra no mar e vai até o 

barco colocar o espelho para Iemanjá.  

 

Passagem 02: 

Professor e Pedro Bala estão em uma feira. 

Professor: Viu aquele homem ali, Bala? 

Pedro Bala: Vambora! 

Vendedor: Aqui tem a cura de todos os males, sarna, catarra 

agonia de mulher, queixume de velha, espinhela caída, 

bebedeira, cunheiro, intestino solto, intestino grosso... 

Pedro Bala: E para dar coragem tem? Aquelas coragens assim 

de homem na hora do vamô vê? 

Enquanto Pedro Bala fala com o Vendedor, o Professor tira 

pertences de um homem que está na banca.  

Vendedor: E você tem idade para isso rapaz? 

Pedro Bala: Claro! 

Vendedor: Então tem aqui para você um preparado especial. 

Vai jurubeba, catuaba, casca... 

Homem: E boldo tem? 

Vendedor: Boldo não é bom para isso não! 



100 

 

 
 

Pedro Bala: Fique até com medo. E se der um revertério? 

Vendedor: Aí, já vou logo avisando viu. Na minha barraca tudo 

é natural. Se não fizer bem, mal também não faz. 

Professor chegar perto dos outros meninos.  

 

Passagem 03:  

Querido-de-Deus: Ô Boa-Vida, vai ficar aí olhando o fuzuê é? 

Venha me ajudar, venha. 

Boa-Vida: O Bala mandou eu ficar aqui, vou ficar aqui com 

Dona Luiza. 

Querido-de-Deus: Eita vida mansa.  

Boa-Vida: Ô Dona Luiza, me arranja uma laranja aí, vá. Tô com 

uma fome danada. 

Dona Luiza: E Você já viu laranja encher barriga de ninguém 

menino? 

Boa-Vida: Enche, uma só. Me dê aí. 

Dona Luiza: Vou escolher uma boazinha pra você. 

Boa-Vida: Ô Dona Luiza, até que a senhora está com uma 

peitoma bem boa viu, durinha. 

Dona Luiza: Menino você é muito do safado viu. Você não está 

vendo que eu tenho idade de ser sua avó não.  

Boa-Vida: Oh meu Deus, eu com uma avó dessa. Mas é com 

todo respeito viu Dona Luiza. 

Dona Luiza: Eu to vendo. Você só poderia ter nascido na Bahia 

viu Boa Vida. 

Boa-Vida: Em outro lugar não cabia.  

Dona Luiza: Não cabia mesmo. Toma aí sua laranja, vai. 

Boa-Vida: Obrigado Dona Luiza. 

 

Passagem 04: 

Pedro Bala anda na praia. Sem-Pernas e Gato também estão 

na praia. Gato está admirando um anel, fruto de um roubo.  



101 

 

 
 

Sem-Pernas: Só tu para arriscar cadeia para ter um anel feio 

da porra desse gato. 

Gato: Achei decente. 

Sem-Pernas: Tá achando que vai ganhar vadia com esse anel 

é? 

Gato: Quer vir mais eu Sem-Pernas? Pra ver se alguma mulher 

te quer assim desse jeito, couxo?  

Sem-Pernas: Amostra a beca pra vadia pra ver se ela te quer, 

neném.  

Gato se levante e começa uma pequena confusão entre os 

dois. 

Gato: Neném é Sem Pernas? É isso que você diz? 

Sem-Pernas: É neném sim. Vai comedor de puta. 

Gato: E você tem alguma, tocador de punheta?  

Sem-Pernas: Vai pegar puta... 

Gato: Você pega só aquelas velhas lá. Mas vá... que você não 

pega ninguém. 

Pedro Bala: Opa. Cheguei na hora do cacete heim. Vamo 

entrar que eu tenho um serviço pra ti, Sem-Pernas.  

Sem-Pernas: amostra ele o anel, Gatinho. 

Pedro Bala: O que é que tá pegando? 

Os três entram no trapiche.  

 

Passagem 05: 

Pirulito reza dentro do trapiche, Sem Pernas faz sinais 

obscenos para a reza de Pirulito.  

Almiro: Aí Bala, como é que foi lá hoje? 

Pedro Bala: Isso aí ô (jogando um colar, fruto do roubo na 

feira).  

Professor lê para os meninos: Na tarde do último dia 02, no 

corredor da vitória, foi palco de mais um assalto, um bando de 

moleques armados de facas e navalhas, invadiram a residência 

do comendador Alcebiades Menezes. A polícia acredita que a 
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ação tenha sido arquitetada pelos chefes dos famigerados 

Capitães da Areia, Pedro Bala. 

 

Passagem 06:  

Pedro Bala em reunião com os Capitães da Areia: A casa está 

mais para palacete. Mas só mora um casal lá. Tá perfeita para 

ti, Sem-Pernas.  

Sem-Pernas: Vão me tratar feito um cachorro, eu não vou não, 

Pedro Bala: O filho da dona morreu a pouco tempo, ela vai 

gostar de tu. 

Sem-Pernas: Eu não vou. 

Pedro Bala: Tú vai e está decidido.  

Boa-Vida: Você precisa ver as ouramas de lá.  

Gato: E tu já entrou lá, Boa-Vida? 

Boa-Vida: Rapaz, entrar eu não entrei não, mas o Tonho 

comentou com o Querido que tem uma salinha cheinha de 

ouro. 

Pedro Bala: O Gonzales já afirmou que arremata tudo. Mas a 

gente tem que agir ligeiro. 

Ezequiel: Bala, esse Gonzales é uma taturana. Ele paga uma 

miséria. 

Pedro Bala: Pode pagar pouco, mas pelo menos ele é calado.  

Professor: O homem é uma cova, Dalí não sai nada. 

Ezequiel: Se ele disser, ele quem vai parar no “chilindró” 

mesmo.  

Pedro Bala: Tá certo Ezequiel. Se tu não quer topar fica na tua 

e deixa a gente combinar tudo aqui certo. Vai. 

Ezequiel sai da reunião. 

Pedro Bala: Tú ia ficar doido Professor. Da porta dava para ver 

um monte de quadro na parede.  

Professor: Então o homem deve ser colecionador, a gente vai 

ficar é rico. 
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Pedro Bala: Não quero lenga lenga dessa vez não viu, Sem- 

Pernas. 

 

Passagem 07: 

Pedro Bala e parte dos meninos estão jogando baralho em um 

bar.  

Gonzáles: E aí querido? Lhe dou até quinta feira. 

Querido-de-Deus: Então Bala, tú sabe que eu me comprometi 

com o camarada aqui né? Dessa vez não vamos deixar ele na 

mão.  

Gato: Tem preocupação não Seu Gonzales... 

Pedro Bala: Perai, peraí, peraí... O Sem-Pernas já está lá na 

casa da véa. Essa semana a gente resolve isso aí.  

 “Pedro Bala: E aí, Grande? 

João Grande: Estão espiando de vez em vez.  

Gonzáles: Isso aqui não é um joguinho de criança”. 

Pedro Bala bate o baralho na mesa e fica em pé. 

“Pedro Bala: Espera só mais um pouquinho e eu lhe mostro o 

tamanho da criança, rapaz”.  

Querido-de-Deus aparta o início da briga entre Pedro Bala e 

Gonzáles.  

“Querido-de-Deus: Ei, ei, senta ai vai, senta ai. Olha a calma 

Pedro Bala, segura essa língua, afasta dos dentes paizinho. 

Querido-de-Deus falando para Gonzáles: Você está parecendo 

que não conhece os Capitães da Areia. Estão mais longes de 

serem crianças do que o mercado de caixa prego”.  

João Grande ri. 

“Gonzáles: Até quinta-feira”. 

Gonzáles sai.   

“Querido-de-Deus: Te dou minha palavra. Ele tá arretado 

(rindo).  

Gato oferecendo uma carta para Querido: Essa é para você, 

Querido. 
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Querido-de-Deus: Hmmm. 

Pedro Bala: E aí, Grande? 

João Grande: Tão vindo”. 

Os marinhos veem em direção aos meninos e Querido simula 

uma pequena confusão na mesa. 

“Querido-de-Deus: Olha vamos acabando com essa partidinha 

de meia boca, pois pra mim já deu.  

Gato: Mas, Seu Querido... 

Querido-de-Deus: Mas Seu Querido? Tô pendurado num 

cabide, já to devendo 20 mil conto. 

Marinheiro 1: Já estão desarmados? 

Querido-de-Deus: Fale com os meninos aí. 

Marinheiro 2 sentando na mesa: Já estava me animando... 

Ninguém se anima?” 

Gato olha para Pedro Bala. 

 

Passagem 08:  

Os meninos já estão em uma rua escura voltando para o 

trapiche.  

Gato: Essa foi fácil.  

Pedro Bala: Só me derruba na mesa com esse seu baralho 

marcado. Mas na capoeira quem manda sou eu.  

Gato: Sou melhor do que você na mesa, na capoeira e sou 

melhor do que você na cama. Bestão. 

Pedro Bala: Ah é? 

João Grande: Pega ele Bala. 

Gato e Pedro Bala jogam capoeira. Bala ganha. 

Pedro Bala: Agora... fale que tá gatinho agora vá. Fale aí, to 

gatinho. 

Gato: Tá doendo, tá doendo.  

Gato: Tô gatinho mesmo. Mas para limpar aquele marinheiro 

foi moleza. 
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Pedro Bala: Claro, tu levou até a último dinheirinho dele. Não 

ficou nem prata. 

João Grande: Não ia ficar nem roupa. 

Gato: Agora me deixe q vou arrumar minha comida. 

João Grande: Pera Gato que vou mais tu. 

Gato: Você vai mais quem? E eu preciso de você para arrumar 

mulher? A Dalva não é para seu bico não rapaz. 

Gato vai embora.  

 

Passagem 09: 

Dalva está em sua casa com Joaquim do Bigode, um cliente 

seu. 

Joaquim do Bigode: Dalva, Dalva, minha estrela, minha 

constelação. Tú levas de mim um pouco do meu amor e os 

últimos reis que me resta. 

Dalva ri. 

Dalva: Deus que te dê em dobro meu paizinho.  

Joaquim do Bigode: Pudesses medir o meu amor, nada me 

cobraria.  

Dalva: Se eu caísse nessa sua conversa mole eu era mais 

pobre ainda e perigava ser sua esposa.  

Joaquim do Bigode: Que alegria é sua falta de futuro, Dalva. 

Encontro você na próxima semana? 

Dalva: Pelo andar da carruagem eu só saio daqui para o 

cemitério.  

Joaquim do Bigode sai, Gato está em frente a casa de Dalva. 

Mulher: Poeta Joaquim do Bigode, não quer entrar para fazer 

um merendinha não? 

Joaquim do Bigode: Merendinha Dulcineia? Tú é um banquete 

farto e os meus músculos já pedem repouso. Quem sabe na 

próxima alvorada. 

Dalva sai. Gato olha para ela. 
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Dulcineia para o Gato: Não peca a viagem não meu frangote. 

Hoje o movimento tá fraco... eu faço uma cortesia para você. 

Vamo? Vamo lá em cima, vamo? 

 

Passagem 10: 

Pedro Bala, Professor e Boa-Vida vão a casa em que Sem- 

Pernas está vivendo.  

Pedro Bala: Peraí que vou chamar ela. 

Pedro Bala falando com a empregada da casa onde Sem 

Pernas está vivendo: Ei. Tá fingindo que está ouvindo.  

Empregada: O que é que é? Sai daqui. Vai continuar insistindo 

né pequeno? 

Pedro Bala: Acha pequeno mesmo? 

Empregada: Ih! Está muito metido viu menino. 

Pedro Bala: E de noitinha? Deixa eu te mostrar o tamanho do 

pequeno. 

Empregada: Melhor não. Amanhã. 

Sem-Pernas está na escada da casa.  

Empregada: Amanhã viu. 

Pedro Bala: E até lá? Vou ficar nervoso. 

Pedro Bala olha para Sem-Pernas. 

Dentro da “nova casa” de Sem-Pernas sua “nova mãe” coloca 

uma música. 

Mulher: - O que foi? Não gostou da música não? Olhe isso é 

questão de costume, viu? Augustinho adorava tocar piano para 

mim. 

Sem-Pernas: - Preto não toca piano não senhora. 

Sem-Pernas se levanta.  

Mulher: - Quem te contou uma mentira dessas heim?  

Sem-Pernas anda pela sala. 

Mulher: - Você é um menino. Você pode aprender o que você 

quiser. 
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A música continua, a mulher aprecia o som e Sem-Pernas 

continua andando e pega uma foto do Augusto, filho da mulher.  

Mulher: - Nesse final de semana o Raul vai para o Rio de 

Janeiro, ele vai trazer uma bicicleta para você. 

Sem-Pernas olha para ela, olha para a foto e rir.  

Numa praça do lado de fora da casa, Professor, Boa-Vida e 

Pedro Bala conversam. 

Professor: Se o Sem-Pernas vacilar, não sei não Bala, 

Gonzáles está em cima. 

Boa-Vida falando com uma mulher que passa: Mas que 

pedacinho de loucura. Essa aí eu jogava no areal e acabava 

casando. Que delícia. 

Boa-Vida falando de Sem-Pernas: Ih! Olha lá, lá vem a 

mariquinha rebolando. Onde você comprou essa roupa ai tinha 

para homem. 

Sem-Pernas: Vai tomar no cú. 

Boa-Vida: Vai tomar no cú, tá nervosinho é? 

Sem-Pernas tenta agredir Boa-Vida. Pedro Bala impede. 

Pedro Bala: Calma aê, Sem-Pernas larga esse cacete. Tá 

louco. 

Sem-Pernas: Mande esse filho da puta parar de brincadeira 

comigo. 

Professor: Parar com isso agora, me dá isso aqui Sem-Pernas. 

Tá nervosinho heim rapaz. Senta aí. 

Pedro Bala: Calma Sem-Pernas, e aí? Não está demorando 

demais não? O pessoal já vive perguntando por você. Cadê o 

manquinho? Cadê o manquinho? 

Sem-Pernas: Já conheço tudinho ali. Tô esperando Raul viajar 

para ficar mais fácil de dar o suíte.  

Pedro Bala: Vai perder o carrossel heim.  

Professor: O Padre José Pedro arrumou um carrossel para 

Pirulito e Volta Seca tomarem de conta. Lá no Bonfim.  

 



108 

 

 
 

Passagem 11: 

Pirulito toma conta do carrossel. Professor pinta o carrossel.  

Volta Seca: Desce, desce, bora, bora, desce.  

Pedro Bala olha para o carrossel com entusiasmo. Os meninos 

brincam próximo ao carrossel.  

Gato: O Sem-Pernas, não vem não? 

Boa-Vida: Aquele ali tá é na vida boa, esqueceu da gente aqui. 

Professor: É nada Boa-Vida. Deixe de intriga rapaz.  

Pedro Bala: Tah é estranho o Sem-Pernas. Nervosinho que só 

o cão. 

Gato: E ele já foi normal alguma vez? 

Chega Padre José Pedro com um pacote de sonho. 

Padre José Pedro: Olhe o que eu trouxe para vocês. Não tem 

pra todo mundo, mas vocês podem dividir.  

Professor: Não carecia tanto Padre.  

João Grande: Parece até aquele sonho de vitrine. 

Padre José Pedro: Mas é aquele mesmo João Grande. 

Boa-Vida: O Padre roubou foi? 

Pedro Bala: Mais respeito ai com o Padre, Boa-Vida.  

Boa-Vida: Mas se o Padre não tem dinheiro, comprou o sonho 

de confeitaria com o que? 

Padre José Pedro: Ele tem razão. Mas eu não roubei. Peguei 

esse dinheiro na Igreja que é para a caridade. Achei que era 

justo.  

Os meninos comemoram. Música de fundo: Contato Imediato 

(Arnaldo Antunes). Os meninos, depois do fechamento do 

parque, brincam de graça no carrossel”. 

Narração da “mãe” de Sem-Pernas: E os meninos, todos eles, 

deram as mãos e começaram a voar, num balão todo colorido 

que os levou até o fim do mundo. 

“Mãe” de Sem-Pernas: E amanhã a gente termina essa 

história. Bora dormir agora? 
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“Mãe” de Sem-Pernas: Você está chorando Augusto? 

Aconteceu alguma coisa?  

Ela chega perto dele e o abraça. 

“Mãe” de Sem-Pernas: Não precisa chorar mais não. Agora 

você tem outra mãezinha que te quer bem.  

A “mãe” de Sem-Pernas apaga a luz do quarto deixando-o só. 

 

Passagem 12: 

Gato espera Dalva fumando um cigarro. Dalva está esperando 

Vadinho. 

Dalva: Vadinho? 

Dalva: Frangote?  

Gato: Eu? 

Dalva: É tu! Tu pode me fazer um favor? Deixa pra lá. Está 

esperando a comida... 

Gato: Não. A que eu to esperando não vem agora não.  

Dalva: Tú vai ali naquela rua do meio e pede para um homem 

chamado Vadinho, diz para ele que Dalva está esperando. 

Gato procura Vadinho que está com outra mulher. 

Vadinho ri.  

Mulher: Quem é esse cocadinho aí Vadinho? 

Vadinho: É um moleque de recado de Dalva. Está se pelando 

para que eu volte para ela. Coitada. 

Gato: E aí? Digo o que para ela? 

Dalva: Que ela deu sorte de eu não ter quebrado ela todinha. 

Vadinho: Aliás, não... Pode falar para ela que minha cama está 

cheia.  

Vadinho falando para a mulher: Sua gostosa... 

Gato leva um dinheiro embora. 

Dalva chorando: Ele teve o descaramento de me pedir dinheiro 

para levar para a mãe doente em Cachoeira. Eu sou muito 

besta mesmo.  

Gato devolve o dinheiro dela: Tome! Limpei a bruaca.  
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Dalva: Heim? 

Gato: Eu limpei a vagabunda. 

Dalva contando o dinheiro: Fica. 

Gato: Fica para você. 

Dalva; Teu pagamento. 

Gato beija Dalva.  

Dalva: Frangote... 

 

Passagem 13:  

Vários meninos correm para acordar Boa-Vida que está 

dormindo em um barco: Acorda Boa-Vida (gritam eles). Pula 

daí Boa-Vida... Bora Boa-Vida que Bala está chamando ... 

Boa-Vida confere se o mar está fundo: Está fundo, não dá 

não... Eu não sei nadar... 

Os Capitães da Areia tramam o assalto. 

Professor: Gente, Sem-Pernas falou que aqui fica o piano, logo 

ao lado fica a sala que tem toda a coleção de moedas. 

Pedro Bala: Essa fica para você viu Gato. 

Meninos tentam acordar o Gato: Gato... Gato... 

Boa-Vida: Porra Gato, essa mulher está te acabando... 

Pedro Bala: Grande, você vai ficar tomando conta do trapiche. 

João Grande: Aí vocês tudo lá e eu aqui. 

Pedro Bala: Gente demais só atrapalha. 

Pirulito: Mas eu to nessa né Bala?  

Pedro Bala: Tá! 

João Grande: Oxe Bala não me tira dessa não vá... 

Sem-Pernas: O Sem-Pernas mesmo só vai abrir a porta e vai 

se picar para não afroxar no meio do caminho. 

Sem-Pernas abre a porta da casa. Os meninos entram para o 

roubo. 

Professor: Bala, muito cuidado com a Baba do Sem-Pernas. O 

quarto dela fica ao lado da cozinha. 
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Pedro Bala: Não precisa se preocupar não Professo, pode 

deixar que essa daí eu mesmo me ocupo. 

Pedro Bala beija a empregada/babá. Os meninos continuam o 

roubo. Pirulito vê “imagens de santos”. A empregada ri de 

prazer com Pedro Bala. Sem-Pernas anda pela praia. 

Professor leva uns livros. Pedro Bala transa com a empregada. 

Sem-Pernas anda “chateado” pela praia.  

Professor: Aqui fica toda a coleção de moedas e essa é para 

você, Gato.  

Gato pega a coleção de moedas. 

 

Passagem 14:  

Os meninos está no bar. 

Querido-de-Deus: Olha Bala, esse aqui é o mestre Aurélio dos 

Santos que eu lhe falei. É o homem dos dedos de ouro e do 

gogó de passarinho. 

Aurélio canta. 

Querido-de-Deus continua: É saverista, é capoerista bom, 

cantor, malandro namorador e gago. 

Aurélio: Mais ou menos. 

Pedro Bala: Prazer Seu Aurélio. 

Aurélio: Prazer Pedro Bala. 

Querido-de-Deus: Tamo comemorando as enroladas que os 

Capitães da Areia fizeram viu. São uns artistas esses meninos. 

Aurélio: Os Capitães da Areia são as alma da Bahia. As almas 

vagabunda, aqui da Bahia. 

Querido-de-Deus: Um brinde de cachaça para selar nossa 

amizade.  

Aurélio: Só dois dedos. Às almas dos poetas de todos os 

santos.  

Professor, Pedro, Querido e Aurélio brindam e tomam a 

cachaça. 

Aurélio canta. Todos os Capitães estão no bar. 
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Pedro Bala está em Gonzales vendendo o fruto do roubo. 

Pedro Bala irritado: Que é isso, e o resto?  

Gonzales: Demorou muito, agora é sua vez de esperar. 

Quando eu passar a mercadoria tu recebe o troco. 

Pedro Bala: Tá me tirando Gonzales? O combinado era 

receber tudo agora. Nós entregou tudo. 

Gonzales: Me procura semana que vem que nós acerta tudo 

direitinho, na confiança.  

Pedro Bala sai da casa de Gonzales. Aurelio continua 

cantando. Sem-Pernas pensa nos pais. Sem-Pernas pensa 

nele andando de carrossel.  

 

Passagem 15: 

Barandão acorda de madruga e procura Almiro. 

Barandão: Almiro, vamos lá fora. Deixa de ser medroso. 

Barandão beija Almiro no rosto. 

Almiro: Se pegarem a gente, a culpa é tua. Que eu não to nem 

querendo. 

Barandão: Vai indo na frente que eu te encontro lá. 

Almiro sai. Ezequiel procura algo. Barandão vê.  

Barandão falando com Ezequiel: Tá fazendo o que aí? 

Ezequiel: Cala a boca 

Barandão: Tá mechendo nas coisas dos outros porque? 

Ezequiel: Cala a boca, fica aí quietinho que Almiro está lhe 

esperando lá fora. Ou você quer que todo mundo saiba? 

Barandão: Saiba o que? Que tu tá roubando? 

Barandão: Pirulito, acorda Pirulito. 

Ezequiel tenta conter Barandão.  

Barandão: Bala. Oh Bala... 

Pirulito: O que é isso aí? 

Barandão: Ópai Bala. Ezequiel tava mechendo nas coisas do 

menino. 

Pedro Bala: Devolve agora. 
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Ezequiel: Tava roubando não. Esse afrescalhado que bebeu 

demais. 

Pedro Bala: Devolve porra! 

Ezequiel devolve e diz: Toma padreco.  

Professor: Tava fazendo o que com o negócio do menino na 

mão? 

Ezequiel: Só tava olhando. 

Barandão: Que mentira. Nesse breu todo. Todo mundo 

dormindo.  

Sem-Pernas: Roubou sim, e não é a primeira vez que eu já vi.  

Ezequiel: Cala boca seu capenga. Tú agora é santo? Nós 

somos ladrões mesmo e o que é que tem. 

Pedro Bala: Ladrão aqui dentro não. Nós somos ladrões lá fora 

e você sabe disso Ezequiel. Roubar de amigo não é certo.  

Ezequiel: Eu sei o que é certo Bala. Tú não é meu pai.  

Pedro Bala: Vai embora agora e quem pensar igual vai junto. 

Algum Capitão fala: Vai embora seu filho da puta.  

Outro fala: Deixa o Bala resolver sozinho.  

Alguns meninos vão embora com Ezequiel.  

Ezequiel: Tua vida vai virar um inferno, Pedro Bala. 

Pedro Bala: Vai.  

 

Passagem 16:  

Um homem está fumando um cigarro no pelourinho.  

Pedro Bala: Olha preparei isso aqui para ti Pirulito (entregando 

uma cruz para Pirulito). 

Pirulito: E o Sem-Pernas não vai achar ruim não Bala? 

Pedro Bala: Ele nem quis nada, deu aquele palito de bacana 

para o Gato e tudo.  

Professor pinta o homem que está fumando. 

Pirulito: Ah, então vou levar hoje mesmo para o Padre José 

Pedro abençoar.  
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Pedro Bala: Então aproveita e pede comida que perdão não 

enche a barriga de ninguém não. A minha já está colando.  

Um dos meninos (um figurante) chama o homem para ver o 

desenho:  

Homem: Foi você que fez?  

Professor: Foi. 

Homem: Aprendeu a desenhar onde? 

Professor: Aprendi em lugar nenhum não. Dá vontade, pego e 

desenho. 

O homem faz um cara de aprovação. 

Pedro Bala: Esse ai desenha até o sentimento dos outros. 

Tivesse andado pelas escolas já estava rico. 

Homem: Sabe ler? 

Professor: Sei sim senhor.  

Homem: Não quer ir para uma escola aprender um pouco 

mais? 

Pedro Bala se levanta. O professor continua sentado.  

Professor: Não. Não é pra mim não. 

Homem: Rapaz, você tem talento. Pega aqui, o meu cartão, 

tem meu endereço. Qualquer coisa você me procura. 

Pirulito alerta Pedro Bala, um policial percebe eles 

conversando com o homem.  

Professor: Obrigado senhor.  

O policial vai em direção aos meninos.  

Homem: Fica com a “apiteira” que eu fico com o desenho.  

Os meninos saem apressados. Dois cavalos passam na frente 

do policial retardando a chegada aos meninos. O policial 

aborda o homem. 

Policial: Eles roubaram o doutor? 

O homem confere seus bolsos: 

Homem: Não. A gente tava só conversando.  

Policial: Se eu não chego tinha dado o bote. Doutor deve abrir 

o olho que às vezes parece que é criança, mas não é não. 
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Homem olha para o Policial com a cara assustada. 

Homem: Obrigado. 

Pedro Bala e Professor recebem comida na casa de um 

senhor. Um cachorro come, provavelmente o mesmo resto de 

comida que os meninos estão comendo. 

Pedro Bala: Só osso. 

Professor devolve o prato e vê um cartaz sobre a vacinação 

contra a varíola. 

Professor: Tem um cigarro aí Bala? 

Professor joga o cartão do homem fora. 

Pedro Bala: Oxe, não vai guardar o cartão do homem não 

professor? Ele gostou de tu. Podia até ajudar para você ser 

assim, um pintor famoso. 

Professor: Deixa de ser besta, Bala. Você sabe que nós só 

pode sair ladrão. Quem vai ligar pra gente, heim? O Ezequiel é 

quem estava certo. Nós é tudo ladrão. 

Professor fuma na “apiteira” que o homem deu e continua. 

Professor: Só ladrão. 

 

Passagem 17: 

Pedro Bala e Professor estão em uma celebração do 

candomblé. Pedro Bala tem alucinações. Pedro Bala vê 

Ezequiel na alucinação. 

 

Passagem 18: 

Alguns Capitães da Areia estão num barco com Querido-de-

Deus.  

Professor: O morro foi quem mandou varíola para a cidade 

baixa. Não é, Querido? 

João Grande: Eu já ouvi falar de bexiga, mas varíola não sei o 

que é não. 

Professor: É tudo a mesma coisa Grande. Se não vacinar pode 

pegar.  
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Querido-de-Deus: Eu só sei que o movimento está fraco 

demais, até o Gonzáles sumiu, o povo tá escondido. 

Gato: Eu to achando é bom, agora Dalva tem mais tempo para 

mim. Está bem mais soltinha.  

Querido-de-Deus: Abre o olho Gato, Meretriz é uma criatura de 

doença. Você fica de malandro, acaba pegando.  

Gato: A Dalva é bem limpinha viu. Não corre o risco disso não. 

Querido-de-Deus: Só cachorro pra ganhar do Gato né? 

Gato: Eu sou bem mais. 

 

Passagem 19: 

Barandão procura Almiro em um dos seus encontros no meio 

na mata. A varíola está tomando conta de Salvador.   

Barandão: E aí, Almiro? O que é que foi? 

Almiro: Tô com uma coceira arretada. 

Barandão: Você tá quente que só a porra. 

Almiro: E essa coceira? 

Barandão se afastando de Almiro: Tá de bexiga né? 

Almiro: Que bexiga o que Barandão? 

Barandão: Tá de bexiga ... Gente ...  

Almiro: Deve ser só coceira.  

Barandão: Socorro. 

Almiro: Cala a boca Barandão. 

Barandão: Almiro tá de bexiga... Sai...  

Almiro: Cala a boca.  

Barandão: Se afaste. 

Sem-Pernas, Boa-Vida e outros Capitães se aproximam.  

Barandão: Se afaste. 

Almiro: Cala a boca. 

Barandão: Sai. 

Sem-Pernas: O que é isso ai? Tá de bexiga, seu fresco? 

Almiro: Me ajuda porra.  

Barandão: Tá de bexiga pelo corpo inteiro.  
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Sem-Pernas falando para Barandão: Sai pra lá seu nego burro, 

se um tá o outro tá também. 

Barandão: Eu não tenho bexiga nenhuma.  

Sem-Pernas: Sai pra lá.  

Boa-Vida: Você tem sim. Tem até na piroca.  

Barandão: Eu não sou o único afrescalhado aqui não.  

Sem-Pernas falando para Almiro: Você vai sair, seu 

afrescalhado.  

Almiro: Pedro Bala não tá aqui não. Vamo esperar Pedro Bala 

chegar.  

Sem-Pernas: Que Pedro Bala chegar o que seu fresco. Vai 

embora. 

Almiro: Eu sou um Capitão da Areia também. 

Boa-Vida: Sai seu bexiguento.  

Volta Seca chega com uma arma e separa a confusão: Ele é 

um de nós. A gente vai esperar Bala chegar.  

Sem-Pernas falando para Volta Seca: Cala a boca, você não 

manda aqui não cangaceiro de merda.  

Boa-Vida: Abaixo isso ai Volta Seca, que isso não presta mais. 

Pirulito: Pra que isso? Aqui todo mundo é irmão. 

Sem-Pernas: Eu não sou irmão de fresco não. Vai sair hoje 

mesmo. Vai sair. 

Volta Seca: Deixa ele quieto, deixa ele em paz.  

Pedro Bala: Foi arrumar isso aonde Almiro? Tô falando, fica de 

safadeza. E Barandão? 

Barandão: Fez que não era com ele e sumiu. 

Pedro Bala: Covarde da gota. Deixa ele voltar. 

Bala chega perto de Almiro. 

Volta Seca: Cuidado Bala. 

Pedro Bala: Como é que tu tah?  

Sem-Pernas chega: O bixiguento vai ficar é? Todo mundo vai 

pegar. 



118 

 

 
 

Pedro Bala: Cala a boca Sem-Pernas. Um problema desse, se 

nós não consegue resolver. Nós é um grupo. 

Sem-Pernas: Você vai pegar Bala. Você vai pegar. 

Volta Seca: Vai embora capenga.  

Almiro: Quero morrer não Bala. Quero morrer não. 

 

Passagem 20: 

Pedro Bala, Professor e João Grande estão no cais. 

João Grande: Não conseguiu pensar em nada, Bala? 

Pedro Bala: Nós precisa pensar muito. As coisas tá sem jeito. 

João Grande: Melhor levar ele para a assistência. Lá vão 

cuidar dele.  

Professor: No Lazareto ele morre Grande. O lugar é doença 

pura, basta vivo para sair morto. 

Os meninos vão procurar Querido-de-Deus: Querido! Oh 

Querido! 

Querido-de-Deus: Levar Almiro na casa da família dele? Desde 

de quando Almiro tem família? 

Pedro Bala: Claro que tem. Ou tu acha que nós nasce assim do 

nada? 

Querido-de-Deus: É bixiga mesmo?  

Professor: E não é das fracas não Querido. O bichinho tá lá 

todo pipocado, morrendo de medo de ir para o Lazareto.  

Pedro Bala: E aí Querido? 

Querido-de-Deus leva Almiro enrolado em um lençol para a 

casa da família dele. Dora vê Almiro e Querido passando da 

sua janela. 

Mãe de Dora: Dora! Filha! 

A mãe de Dora está doente. Dora cuida dela.  

 

Passagem 21:  

Professor anda pelo Cais.  
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Pirulito: Nossa senhora recebe a alma do nosso irmão. Nos 

ofereça saúde. Eu to pedindo proteção minha mãe. Ave Maria, 

cheia de graça, o senhor é convosco, bendito aos seus vós 

entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre: Jesus. 

Sem-Perna parece revoltado na praia.  

Pirulito: Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores, 

agora e na hora da nossa morte amém.  

Sem-Pernas pensa alto: Todo mundo sabia que Almiro ia 

morrer, aí a culpa é minha? Para arrumar lugar para o povo 

roubar eu presto, para enganar meio mundo eu presto né? O 

fresco do Almiro pega bexiga e a culpa é minha. 

Sem-Pernas: Uma merda que a culpa é minha. Não fui eu 

quem botei a doença no mundo. Foi? Foi não! Mas não querem 

dizer assim: foi o Sem-Pernas? Pois digam. Eu não ligo.  

 

Passagem 22: 

Dalva está no seu quarto com o Gato ouvindo uma música. 

Dalva: Venha Gato, venha dançar mais eu venha. Venha coisa 

linda. Aqui ó. Venha gatinho. Que foi? Que é isso? Meu 

frangote está desvitalizado? Tá parecendo um passarinho que 

perdeu a asa. Que bobagem é essa Gato? Vamo agora que 

esse negócio que bixiga está acabando. Está tudo voltando 

para as coisas. Venha Gato. Venha. 

Gato: Você gostou do anel? 

Dalva: hmm 

Gato: Gostou mais do anel ou do passa discos. 

Dalva: Sinceramente? 

Gato: Fala, fala logo. 

Dalva: Tú tá com ciúmes.  

Gato: Tô com ciúmes não. Tô com raiva. 

Dalva: Então você se pique com sua raiva daqui vá. Vá! 

Gato: Dalva. 

Dalva: Hm 
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Gato: Eu posso dormir aqui hoje? 

Dalva: Pode. Mas vale o anel. 

 

Passagem 23: 

Capitães da Areia jogam capoeira e correm pela cidade. Dalva 

anda pela cidade com seu irmão Zé Fuinha. Sua mãe morreu. 

Dora: Zé! Oh Zé Fuinha. 

Zé Fuinha: Que foi Dora? Tô com fome.  

Dora: Vamos andar mais um pouco. Vamos pedir um pão ali. 

Zé Fuinha: Não quero andar mais não. Eu quero ir para casa. 

Dora: Oh, eu vou arrumar onde comer e depois a gente 

conversa tá? Olhas nossas coisas e não sai daqui por nada 

nesse mundo, ouviu? Não é para sair. Eu volto logo. 

Dora entra numa padaria. 

Dora: Moço, você me arranja um pão? É que eu e meu irmão, a 

gente tá na rua, a gente tá com fome.  

Padeiro: Tome, mas não volte mais aqui não viu. Para não ficar 

viciada em pedir feito os outros.  

Dora anda pelo pelourinho. Trilha Sonora de Dora.  

Dora: Zé? Zé? Zé Fuinha, cadê você?  

Dora falando com uma mulher: A senhora viu um menino? Ele 

é deste tamanho.  

Dora: Ai Zé, cadê você Zé. 

Dora falando com uma Baiana: Baiana! Oh Baiana você viu um 

menino ele é desde tamanho aqui.  

Baiana: Ih minha filha passa sempre tanto menino por aqui. 

Dora: Oh baiana ele é branquinho assim que nem eu.  

Baiana: Minha filha vai ali para o lado da igreja tem sempre um 

bando de criança por lá. 

Dora vai para a Igreja e vê Zé com o Professor e João Grande. 

Dora: Zé! Zé Fuinha! Zé, o que foi que eu te falei?  

Professor: Calma ele só veio espiar o desenho.  

Dora: Toma. Pode comer tudo que eu já comi o meu.  
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Professor: O menino falou que vocês estão sem paradeiro.  

Dora: É nossa mãe morreu. Tô procurando trabalho para mim e 

comida para Zé Fuinha.  

João Grande: Fuinha? Mas que nome... 

Professor: Vocês estão dormindo onde? 

Zé Fuinha: A gente dormiu na praça ontem, não foi Dora? 

Professor: Dora... É um nome muito bonito. 

João Grande: É muito perigoso dormir na rua.  

Dora: É... mas eu não tenho medo não. Bora Zé! 

Professor: Calma. Toma aqui o desenho dele.  

Dora: Oxe. Olha você Zé. Tá igualzinho.  

Professor: Vocês podem dormir mais nós. 

João Grande: Tá doido Professor? 

Professor: Não! Acho que não. 

João Grande e Professor levam Dora e Zé Fuinha para o 

Trapiche.  

Professor: Vamos gente.  

Sem-Pernas olha a chegada de Dora. Dora vê a casa dos 

Capitães.  

Professor: Não é um palacete mas é melhor do que a rua.  

Volta Seca pula perto de Dora.  

Boa-Vida: Quem diria heim Professor? Que peixão. 

Vários meninos chegam perto de Dora, Professor e João 

Grande. 

Boa-Vida: Repara só os coxames Sem-Pernas. 

Sem-Pernas: Quem eh a lasca heim. 

João Grande: Cala a boca.  

Professor: Ela e o irmão dela estavam na rua. Os pais dela 

morreram de bixiga. 

Volta Seca: Tá pensando o que? Que a comida é só para tu e 

para o grande é? 

Professor: Não tá vendo que é só uma criança? 

Volta Seca bate no Professor.  
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Pirulito: Calma aê Volta Seca. Você machucou o Professor.  

Professor: Perdeu o respeito Volta Seca? Não tá vendo que é 

só uma menina? 

Volta Seca: E lampião respeitava donzela?  

Boa-Vida: Tô vendo um peitinho maduro.  

João Grande: Tô avisando, o primeiro que tentar se aproximar 

daqui eu furo viu. 

Boa-Vida avançou para cima de João Grande que “furou” ele 

no braço. Boa-Vida grita de dor. Pedro Bala chega com o Gato. 

Pedro Bala: Que revolução é essa aqui? O que é isso? O que é 

que essa rapariga está fazendo aqui dentro?  

Gato: Bonitinha a menina heim Professor. 

Professor: Ela não é mulher da vida não Bala.  

Volta Seca: Ele tá querendo comer ela e não tá querendo 

dividir ela com a gente.  

Pedro Bala: Que ideia é essa de trazer mulher para cá 

Professor?  

Professor: É só uma criança. 

Pedro Bala: Meteu na menina, agora nós pode fazer o mesmo. 

E eu sou o primeiro. 

João Grande: Bala, não to brincado (aponta a faca para Pedro 

Bala). Vai ter que ser ver comigo. 

Pedro Bala: Tu tá doido Grande? 

João Grande: Tô não Bala.  

Sem-Pernas: Opaí Bala. Tá enfrentando até tu agora.  

Professor: Ela tá órfã. Trouxe ela para ajudar, não pra fazer 

safadeza. 

Zé Fuinha: Dora vamos sair daqui, eu to com medo.  

Dora: Fica com medo não Zé. Eu to aqui. É só um bando de 

meninos que nem nós. 

Pedro Bala: Tem razão Professor, vamos deixar a menina 

quieta, mas amanhã vai embora.  

Boa-Vida: E ela vai ficar no meu canto. 
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Pedro Bala: Se aquiete Boa Vida. Não tem preocupação não... 

Ninguém mais vai mexer com tu.  

João Grande: Bora! Bora! Bora! Bora! 

Pedro Bala: Se desarme Grande, ninguém vai mexer com a 

menina mais não.  

 

Passagem 24: 

Pedro Bala está no cais. João Grande chega perto dele.  

Pedro Bala: E o Professor? 

João Grande: Coisa boba, a Dora tá cuidando da ferida dele.  

Dora cuida do Professor. 

Professor: Os meninos são bons. É que não tão acostumado a 

ver mulher e fica assim tudo nervoso. Eu to danado mesmo é 

com Volta Seca. 

Dora: Quem é Volta Seca? 

Professor: Aquele que deu pau na minha cabeça. 

Dora: Eu fiquei com medo dele que só a gota. 

Professor: Até o Sem-Pernas que parece ser ruim que só o 

diacho é bom também. 

Dora: Sem-Pernas é alejado né? 

Professor: Ué, como é que você sabe? 

Dora: Sem-Pernas só pode ser apelido para alejado. 

Professor: É ele mesmo.  

Dora: E Pedro Bala? É o patrão né?  

Professor: É. 

Pedro Bala e João Grande estão no cais. 

Pedro Bala: É Dora o nome da peste é? 

João Grande: É. Não é bonito? 

Pedro Bala: Sei disso não. Boniteza em nome para mim não 

quer dizer nada. 

De volta ao trapiche Boa-Vida vai ao encontro de Dora. 

Boa-Vida: Ei. Já que tu ta cuidando da ferida do Professor tem 

como dar um jeito na minha? 
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Dora faz um sinal afirmativo. 

Boa-Vida: Você é filha de bexiguento? 

Dora: hmrum. 

Dora: Professor me contou que teve um de vocês que morreu.  

Boa-Vida: Foi o Almiro. Levaram ele para a família ele acabou 

batendo no lazareto e não voltou mais. E ele namorava com 

Barandão. 

Dora: Almiro namorava com Barandão? 

Professor: Oh a língua Boa Vida.  

Boa-Vida: Mas o Barandão nem pegou nem nada. Eu faço 

música não sabe não? 

Professor: É musica e muita intriga. Isso ele sabe fazer. 

Passagem 25:  

Dora está tomando banho de mar. 

Pedro Bala e o Professor andam pelas ruas de Salvador. 

Pedro Bala: Chegar no trapiche eu vou ter coragem de mandar 

Dora embora. Três dias já. 

Professor: Bala mas ela não tem para onde ir. E o irmãozinho 

dela? 

Pedro Bala: Sabe que mulher lá no trapiche é só para botar 

fogo em palha né Professor? Os meninos ficam tudo doido com 

ela.  

Professor: Porra Bala, não foi tu que os Capitães da Areia não 

tem que proteger os meninos de rua?  

Pedro Bala: Menina não é menino e pronto. Mas ela é boa né 

Professor? Bonita feito o cão. Não vou nem conseguir controlar 

os meninos mais. Ela me chama de Pedro. 

Professor: De que? 

Pedro Bala: É... Dora me chama de Pedro. 

Entram em uma casa. 

Pedro Bala: O Gonzales tá ai? 

Homem: Tá 
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Pedro Bala falando com o Professor: Pedro... fico parecendo 

gente.  

Pedro Bala falando com o homem: Vai logo criatura, chamar 

Gonzales. 

Pedro Bala ri. Professor fica triste.  

 

Passagem 26: 

Chove em Salvador: 

Capitães da Areia: Mãe Aninha! Mãe Aninha!  

Mãe Aninha falando para os Capitães: Pois deram uma batida 

lá no terreiro e levaram Ogum meu filho. Já tentei de tudo. Mas 

o delegado disse que não devolve de maneira nenhuma. Que é 

a lei e que a nossa celebração está proibida. Já viu isso meu 

filho? Prender Santo? 

Querido-de-Deus: Tem que fazer alguma coisa Bala. Ogun tá 

muito zangando porque boliram no Ibá. 

Professor: É muito arrisacado.  

Pedro Bala vai de noite, na chuva até a delegacia. 

Volta Seca chega próximo a Dora que se assusta. 

João Grande: Pirulito, achei ela. Tá escondida é? O Professor 

vai contar uma história para nós. Bora lá. Fuinha tá esperando. 

Tú nãi vai Volta Seca? 

Volta Seca: Vou não. Vou ficar aqui na guarda. 

Professor conta a história para os Capitães: Enquanto Cornelio 

e os outros marinheiros dançavam com as putas, enchiam a 

cara de rum. 

Pirulito: E pirata só bebe rum é? Em todas as histórias eles 

estão bebos de rum. 

Boa-Vida: Cala a boca Pirulito, deixa o Professor contá a 

história.  

Professor: O Lobo, o capitão dos mares, conseguiu penetrar no 

navio inimigo e entrou na sala do tesouro.  
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Enquanto isso Pedro Bala está em frente à delegacia. Bala 

rouba uma mulher. Policiais vão atrás dele.  

Dentro da delegacia tem várias pessoas presas. 

Bêbado: Tá arranjado em moleque. E aí? Já tirou o cabaço? Aí 

oh. A Mariazinha aí resolve qualquer problema aí oh! Dê uma 

olhada direito aí oh! 

O Bêbado faz Pedro Bala olhar para uma travesti.  

Bêbado: Não eh um teteiazinha? 

Travesti Maria: E eu sou lá de tirar cabaço de criança? Você tá 

me desconhecendo é? Oxe... 

Travesti Maria falando com Pedro Bala: Fique calmo, eu tomo 

conta de você viu... 

Pedro Bala sai de perto dos dois. 

Travesti Maria: Você assustou o garoto.  

Bêbado: Cala a boca que eu estou aqui por causa de você. 

Travesti Maria: Mal educado.  

Bêbado: Você me roubou. 

Travesti Maria: Cachaceiro.  

Pedro Bala olha para uma outra sala na delegacia.  

O Bêbado e Maria continuam brigando.  

Escrivão: Vamos acabar com a anarquia que aqui não é salão 

de baile.  

Escrivão chama alguém: Geraldo Albuquerque Luz 

Travesti Maria: Ai sou eu. 

Bêbado: Geraldo!!! Mariazinha é Geraldo. 

Todos começam a rir da Travesti.  

Sem-Pernas fala no trapiche: Ir na delegacia tirar imagem de 

santo. Plano descabido da gota. Nunca vi. Santo que é santo 

não vai preso coisa nenhuma. E o Bala é quem faz milagre? 

Professor: Oh a língua. Oh a língua Sem-Pernas. Quem fala 

mal de santo acaba morrendo na rasteira.  

Sem-Pernas: Que santo o que rapaz: Santo não existe não. 

Santo existindo havia miséria? Só serve para enganar os 
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pobres que nem esse aí oh (aponta para Pirulito). Vive pedindo 

a Deus que não dá nada para ele. 

Pirulito: Mas eu rezo muito é por você Sem-Pernas. 

Sem-Pernas: Não reze não. Não reze não que não tá dando 

certo. 

Na delegacia Pedro Bala é interrogado. 

Delegado: Então menino, que pricoco é esse que temos aqui.  

Pedro Bala: É que eu vim de mar grande com meu pai, ele é 

saverista. Ai por conta da tempestade eu me perdi dele.  

Delegado: E seu pai deixa os filhos por aí? 

Pedro Bala: Não. É que eu vim com o amigo dele o seu 

Ranolfo. Aí acho que ele pensou que eu voltava com o amigo 

dele. Aí quando eu voltei eu me perdi do seu Ranolfo e do meu 

pai.  

Delegado: Sei... Aí foi assaltar as senhoras aqui na rua?  

Pedro Bala: Meu pai sempre me disse, quando eu tiver 

precisando de alguma coisa para eu procurar os guardas que 

lá eu tenho segurança. Eu até falei com esse senhora aqui se 

eu podia ficar aqui (falando do guarda) mas ele me disse que 

aqui não era ponto de pousada nem nada. Aí eu fingi que ia 

assaltar as senhoras para ele me trazer para cá. 

Guarda: Mentira Delegado. Tudo invenção. Tava roubando as 

senhoras sim que eu vi. Bota ele no reformatório. Num instante 

vai parar de inventar essas coisas.  

Delegado: Seu pai é Saverista? 

Pedro Bala balança a cabeça. 

Delegado: E onde é o ponto de parada dele aqui em Salvador?  

Pedro Bala: De frente ao mercado.  

Delegado: O nome de tudo que é Saverista de fica de frente ao 

mercado fica aqui. Você sabe se o nome dele não estiver você 

vai debaixo de cacete até a porta do reformatório não sabe? Aí 

tu vai ver como é que eu trato mentiroso. Como é o nome do 

teu pai?  
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Pedro Bala: Aurélio dos Santos. Dos Santos do Mar Grande.  

No trapiche Dora vê se Fuinha dormiu. 

Dora: Dormiu. 

Dora dá um beijo em Fuinha e senta ao lado do Professor.  

Dora: Onde você aprendeu a contar tanta história, Professor?  

Professor: Aprendi lendo por aí. 

Dora: Conta tão bem. Pedro tá demorando.  

Professor: É assim mesmo. Talvez ele nem volte para cá hoje. 

O plano é maluco mas tem que funcionar. 

Já é dia. Os Capitães da Areia acordam. Volta Seca vê alguém. 

Dora também vê.  

Pedro Bala chega e os meninos correm para junto dele. Os 

meninos fazem festa para Pedro Bala. Dora vê de longe 

Pedro Bala, Dora e Professor andam de barco.  

 

Passagem 27:  

Dora: Termina de contar a história do pai do Pedro.  

Professor pintando um quadro de Dora: Ah o homem era 

estivador. Organizava o pessoal que fazia as greves. Fica um 

pouco de lado.  

Dora vira. 

Professor: Assim, fica paradinha. O pai do Bala era comunista. 

Dora: Comunista? Vixe Maria... 

Professor: É ele que organizava o pessoal para lutar pelos 

seus direitos. Quem sabe dessa história certinho é Querido de 

Deus. Dizem que o homem era um herói.  

Dora: Ah então Pedro é feito o pai né Professor?  

Professor: Oh... é filho né? 

Dora: Não eu digo assim herói... 

Professor parece meio triste com a afirmação de Dora.  

Gato: Dora, posso perguntar um negócio?  

Dora: Uhum.  



129 

 

 
 

Gato: É que eu não entendo Dalva. Eu encho ela de mimo e 

ela não quer me ver nem pintado. Tô com raiva. 

Dora: O que é que tu aprontou Gato? 

Gato: Eu não fiz nada, só peguei um trocado na roupa dele e 

ela me botou para fora. Vadia. 

Dora: Oh Gato, você não entende dessas coisas de mulher 

ainda não.  

Professor: Gente, assim eu termino esse desenho é no dia de 

São Nunca.  

Gato: Poxa Professor, coisa chata da porra. Só você que pode 

falar.  

Professor: E aí? Vai fazer mesmo?  

 

Passagem 28: 

Os meninos jogam capoeira. Dora se “veste” de menino. 

Querido-de-Deus: Tem que estar sempre alerta viu. Que não é 

só aquilo que a gente faz que temos que tomar atenção. A 

atenção tá no outro e malandro bom sempre acha que o outro 

é melhor. E aê professor!  

Professor: Opa. 

Querido-de-Deus: Veio dar umas pernadas foi? 

Professor: Não, hoje eu vim trazer um amigo. 

Dora aparece.  

Pedro Bala: Oxe. O que é isso?  

Dora: Hoje eu vim aprender a jogar capoeira com o Querido-

de-Deus. Agora eu também sou um Capitão da Areia.  

Pedro Bala: Tá achando que vestindo assim vai virar homem 

é?  

Dora: Eu não quero virar homem. 

Pedro Bala: É preciso paciência de Jô com você Dora. Isso 

aqui é coisa de homem, não de menininha.  

Dora rindo: Ai... um bando de criança se achando homem. 

Todos riem. 
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Boa-Vida: Você vai fumar? Porque para ser homem vai ter que 

fumar. 

Dora: Olha só que besteira que o Boa-Vida está falando, que 

para ser homem tem que fumar. Nunca escutei tanta besteira 

assim. Quero ser que nem a Rosa Palmeirão que o Professor 

falou. Valente e forte na capoeira. 

Pedro Bala: Tá vendo Professor, fica inventando essas 

historinhas de mulher macho para Dora agora ela quer ser uma 

igual.  

Professor: Não é invenção não Bala. É verdade.  

Pedro Bala: E como a gente vai te chamar agora? Doro? 

Dora: Não, pode me chamar de Dora mesmo. Não te chamam 

de Bala? Bala para mim é mulher. 

Todos riem.  

Barandão: É ... pelo menos tem um dos Capitães que a gente 

pode achar bonitinho né? 

Boa-Vida: Menino Dora. 

Sem-Pernas: Menino Dora.  

Dora e Pedro Bala jogam capoeira.  

 

Passagem 29: 

João Grande e Professor seguem um homem branco, bem 

vestido na feira. Esbarram no homem e roubam alguns de seus 

pertences. 

Homem: Não olha para onde onda não é? Imbecis. 

Logo após, Professor derruba Sem-Pernas que anda ao lado 

de Dora, o objetivo é homem parar para ajudar Sem-Pernas e 

Dora facilitando assim a fuga. Sem-Pernas cai.  

Sem-Pernas: Desgraça. 

Homem: Roubaram meu relógio.  

Outro menino de rua ajuda o homem a pegar suas coisas. 

Homem: Ah, não quero ajuda nenhuma não.  

Sem-Pernas: Ajuda aqui. 
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Homem: Escória bexiguenta. Essas pragas não respeitam nem 

os inválidos. Eles roubaram alguma coisa sua meu filho. 

Sem-Pernas: Não, não, não.  

Homem: Não? Tá tudo bem com vocês? Tudo Bem? 

Desgraçados... 

Dora e Sem-Pernas fazem sinal de sim com a cabeça.  

Dora e os meninos riem do homem.  

Sem-Pernas: Não precisava daquela força toda não. Quase 

que me avoava no meio da rua.  

Professor: Calma Sem-Pernas é que nós veio no embora. Você 

viu né Dora, eu passei o relógio para o Sem-Pernas. 

Dora: Eu não vi quando você passou o relógio para o Sem-

Pernas.  

Sem-Pernas: Quase quebro as Pernas. 

Professor: Que nada Sem-Pernas, você que é meio bambo e 

cai fácil.  

Sem-Pernas: Bora Grande. Bora Grande. 

Dora: Vão para onde? 

João Grande: Vamos levar a mercadoria para o Gonzales. 

Depois vamos para o trapiche. 

Dora: Tá. 

João Grande: Cuidado nesse professor aí viu mãezinha. Ele é 

sonso sonso.  

Professor: Deixe de moda João Grande.  

Professor olha para Dora. 

Dora: O que é Professor? 

Professor: Oxe. Nada.  

Dora: Tá me olhando com esse olhar abestado. 

 

Passagem 30:  

Vários meninos estão no trapiche, alguns preparam comida. 

Dora conserta uma roupa para Gato. 

Gato: Só minha mãe sabia fazer o troço assim, tão bem feito. 
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Dora: Ah, minha mãe era lavadeira, daí eu que costurava as 

roupas que ela lavava. Gato me passa a tesoura.  

Dora terminar que consertar a roupa: 

Dora: Toma. Ficou bom? 

Gato: Nem parece emenda. 

Sem-Pernas chega com um doce. 

Gato: Que doce é esse ai?  

Gato tenta pegar o doce de Sem-Pernas. 

Sem-Pernas: Sai, sai, sai Gato. 

Gato: Sem-Pernas até pegou uma solteirona, tirou do couro, no 

tempo dos gatinhos ela já era velha.  

Sem-Pernas: Quer um pedaço? 

Dora aceita um pedaço de doce e Pedro Bala chega.  

Pedro Bala: Bora Gato, se tu quer ir é logo.   

Gato se despede de Dora. 

Gato: Tchau mãezinha.  

Dora: Tchau.  

Gato e Pedro Bala saem do trapiche. Sem-Pernas começa a 

coçar a cabeça. 

Sem-Pernas: E o Fuinha? 

Dora: Fuinha foi pescar com o Querido-de-Deus hoje à noite. 

Que coceira do cão é essa Sem-Pernas? 

Sem-Pernas: Nada não.  

Dora: Deixa eu ver ser tá com piolho? 

Sem-Pernas abaixa a cabeça. 

Dora: Assim não dá né Sem Pernas? Bota a cabeça aqui. 

Sem-Pernas coloca a cabeça do “colo” de Dora que começa a 

“catar” piolhos em Sem-Pernas.  

Sem-Pernas: Dora sente saudade da sua família? 

Dora: Uhum. 

Sem-Pernas: Eu não. Sinto saudade de apanhar não.  

Dora: Sem-Pernas, qual seu nome de verdade? 
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Sem-Pernas: Tenho nome mais não. Às vezes arranjo um. O 

último deles foi Augusto. 

Dora cata piolho em Sem-Pernas. 

 

Passagem 31: 

Gato espera Dalva em frente a casa dela. Ele dá joias de 

presente para ela. Eles se beijam e entram para dentro de 

casa. 

Dalva: Eu gosto de tu assim, sem roupa. Fica mais menino.  

Gato: Eu gosto de tu assim, sorrindo. A gente podia ganhar 

muito dinheiro junto. Tú entra com sua boniteza e com sua 

esperteza... rapaz. 

Dora ri: Descarado... bandido... 

 

Passagem 32: 

Pedro Bala anda sozinho pelas ruas de Salvador. 

Pedro Bala para dois homens que estão passando na rua: Tem 

fogo? 

Pedro Bala é perseguido pelo grupo de Ezequiel.  

Pedro Bala está no cais, Dora chega. Pedro Bala está 

machucado. 

Dora: Foi o tal do Ezequiel.  

Pedro Bala: Foi sim. Ele mais os camaradas do bando do 

Russo.  

Dora: Tá doendo. 

Pedro Bala: Tá doendo no ódio. Mas ele vai ver. Vou acabar 

com eles tudinho. 

Dora faz um carinho e beija Pedro Bala. Dora corre de Pedro 

Bala. Eles “brincam”.  

João Grande chega: Ele tá aqui Volta Seca.  

 

Passagem 33:  

Professor: E a gente vai lá mesmo. 
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Pedro Bala: Claro. Não concordo com covardia não. Era quatro 

contra um Professor. Ele falou de Dora. Falou que agora tinha 

uma puta no meio da gente. 

Professor: Um bostão esse Ezequiel. 

Dora chega: Professor, viu que derrota meu irmão. 

Pedro Bala falando para o Professor: Hoje Dora me beijou. 

Dora: Quando é que a gente vai lá, Pedro? 

Pedro Bala: Quero sair assim que o sol cair. 

Dora: Vou usar a navalha que Grande me deu. 

Professor: Como é que é a história? 

Pedro Bala: Você enlouqueceu foi Dora? 

Dora: Eu não. Só sei que eu vou com vocês. 

Professor: Você vai deixar é Bala? 

Dora: Vai sim. 

Professor sai. Dora e Pedro Bala se deitam e se dão as mãos.  

Dora: Professor é cheio de coisa. 

Pedro Bala: Ele tá só preocupado com você.  

Dora: Pedro, tu quer ser meu noivo? 

Pedro Bala: Sou tudo que tu quiser. 

 

Passagem 34:  

Todos os Capitães vão à procura do grupo de Ezequiel. 

Pedro Bala: Ezequiel, seu bostão, cadê sua coragem agora? 

Me pegou de barreirinha.  

O grupo de Ezequiel chega. 

Pedro Bala: Pode vir que é de homem para homem.  

Ezequiel: Trouxeram a putinha para dividir com a gente foi 

Pedro Bala? 

Pedro Bala: A única puta que eu conheci foi tua mãe. 

Menino do grupo de Ezequiel: Pega ele Ezequiel. 

Ezequiel e Bala lutam capoeira.  

Dora: Vai Bala! 

Todos os meninos dos dois grupos brigam. 
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A polícia chega. 

Boa-Vida: A polícia. A polícia Bala. É uma emboscada.  

Pedro Bala: Debanda todo mundo porra.  

Ezequiel acerta Pedro Bala com uma faca, Bala devolve 

acertando ele também. 

Dora: Bora Pedro 

Professor: Bora Bala.  

Os meninos fogem.  

Bala e Dora fogem. 

Professor: Bala, não! 

Barulho de tiros.  

 

Passagem 35: 

Depois de uma briga dos Capitães da Areia com o grupo de 

Ezequiel, Bala é levado a um reformatório, local destinado aos 

infratores menores de idade, ele é colocado na “Cafúa”, 

pequena prisão, geralmente um quadrado com poucos metros, 

sem o espaço necessário para alguém ficar em pé e sem 

banheiro. O local remete aos tempos da ditadura. Pedro Bala 

está com a respiração ofegante e bate na porta da “Cafúa”. 

Pedro Bala: Abre... Abre!!! 

Policial: Vamos parar de bater ai. Se não vai levar mais 

cacetada. Tá ouvindo? 

Tiram Pedro Bala da “Cafua” e levam ele para o diretor do 

reformatório. Pedro Bala senta em uma cadeira em frente ao 

diretor:  

Diretor: Pois Bem, Seu Pedro. Espero que saiba que o 

tratamento aqui é para deixar de perna bamba quem não 

obedece. Olhe para mim, olhe. 

Pedro Bala olha para o diretor. 

Diretor: Isso, eu gosto assim, de falar olho no olho para ver 

como você se ajeita. Pois o negócio aqui é assim. Se bem que 
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não adianta eu ficar de preocupação, pois gente ruim como 

você nasce ruim e morre ruim. Às vezes é melhor ter morrido”. 

Pedro Bala vira para o lado e cospe no chão.  

Diretor: vai aprender a ler da minha cartilha.  

Diretor fala com o polical: Pode levar de volta pra Cafúa. Fica lá 

até amansar o lombo.  

O policial leva Pedro Bala de volta. 

 

Passagem 36:  

No trapiche, Professor e Gato conversam. 

Gato: A gente vai ficar aqui, sem fazer nada? Não tem como 

não meu irmão, não tem como não. 

Professor: Não tem o que fazer não, Gato. Por enquanto é 

esperar a brasa esfriar. Tá todo mundo de olho aberto agora. 

Sem-Pernas: Bala criou a fama né? 

Professor: A questão agora é descobrir o paradeiro da Dora.  

Pirulito: O Padre José Pedro falou que esse tal de reformatório 

de mulher é um convento velho que fica lá para o lado do rio 

vermelho.  

 

Passagem 37:  

Padre José Pedro e Dora conversam no convento. 

Padre José Pedro: Sabemos que os primeiros dias são muito 

difíceis, mas as irmãs só querem seu bem. A menina tem que 

procurar forças nas orações, a fé é um alimento precioso.  

Dora: Eu rezo todos os dias Padre. Só que sinto falta da minha 

família. Não consigo viver sem eles. 

Padre José Pedro: Seus irmãos também sentem sua falta 

Dora. Mas eles vão vir te buscar. Nossa senhora você está se 

queimando de febre. Dora confia em mim, você tem que deixar 

as irmãs cuidarem de você. Eu vou vir sempre que puder.  
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Passagem 38: 

Gato e Dalva estão em casa. 

Dalva: O que foi Gato? Tú não dormiu não?  

Gato: Consigo nada. Tá tudo desarrumado. Os meninos 

espalhados. Bala preso. Parece que o tempo parou. Eu posso 

ficar aqui com tu mais alguns dias?  

Dalva: Então, é só tu não me atrapalhar.  

Gato: Eu acho que está chegando a hora da gente ir embora. 

Tá ruim demais para a vida.  

Dalva: Ow meu Deus. Esse frangote está muito aperreado. 

Venha cá meu frangote, venha.  

 

Passagem 39: 

Um policial abre a porta da “Cafúa”. Pedro Bala tenta sair: 

Policial: Calma aí Pedro Bala. Ave Maria, meu deus do Céu, 

como você está fedorento, pura a merda.  

Pedro Bala: Eu quero água. Eu quero água.  

Policial: Ta aí, sua caneca d’água.  

Pedro Bala bebe a caneca que tinha apenas um gole de água e 

a joga no chão. 

Pedro Bala: Quero mais.  

Policial ri e diz: Amanhã eu trago mais um “tiquin” 

Pedro Bala: quero mais. Quero mais porra’’. 

Policial fecha a porta. Pedro Bala tem delírios, lembra de Dora 

e dos companheiros. 

 

Passagem 40: 

Dora está no convento. Pensa em Pedro Bala e relembra 

conversas deles. 

Dora: E casamento de mãe Aninha, tem valia é? 

Pedro Bala: Tem, claro.  

Dora: Então quando é que nós casa? 

Pedro Bala: Quando você crescer.  
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Dora: Mais eu já cresci.  

Dora pensa nos momentos que teve com Pedro Bala. 

 

 Passagem 41: 

Guarda: Levanta daí Pedro Bala, bora! 

Pedro Bala sai da Cafua.  

Querido-de-Deus está com Professor, Gato e Pirulito em um 

bar. 

Querido-de-Deus: A notícia que chegou é que ele vai para o 

corte de cana.  

Pirulito: O pior lugar que existe. Você passa o dia todo se 

cortando na palha.  

Professor: Pelo menos agora dá para tirar o Bala de lá né? Na 

Cafua não tinha chance.  

Gato: Mas lá é difícil demais de entrar Gato.  

Professor: A gente não quer entrar Gato, a gente quer que o 

Bala saia. E ele vai sair.  

Querido-de-Deus: E o trapiche como é que tá? 

Pirulito: Os meninos falaram que não bateu polícia lá não. Nem 

Bala, nem Dora entregou o ponto.  

Gato: Tá na hora de voltar.  

Professor: Tú Sem-Pernas fica dando ordem lá para aquilo não 

virar uma bagunça. Tú que até que é bom em dar ordem. 

Gato: Peraí Professor, logo os Sem-Pernas.  

Sem-Pernas: Não gostou não foi? 

Os meninos iniciam uma discussão.  

Professor: Peraê. É só até as coisas voltarem ao normal. 

Gato: E se não voltar? 

Querido-de-Deus: Vai voltar.  

 

Passagem 42: 

Pedro Bala está no canavial.  
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Guarda empurrando os meninos: Vamos, vamos vamos, pega 

essas canas aí você.  

Pedro Bala trabalha no canavial. Ele apanha de um policial. 

Pedro Bala: Não to fazendo nada pô. 

Guarda: Para não perder o costume.  

Guarda falando com outro menino: E você heim? Macaco do 

inferno.  

Menino: Tô trabalhando. 

Guarda: Cala a boca. Quer apanhar? Quer? 

Menino: Não. 

Pedro Bala olha para alguns meninos. Parecem estar tramando 

algo. Um deles fingi um desmaio.  

Os meninos lutam com o policial. Pedro Bala foge com uma 

arma pelo canavial. 

 

Passagem 43:  

Professor lê matéria de um jornal. 

Professor: O acontecido só agora revelado pela direção do 

reformatório estadual se deu na última quinta feira, a rebelião 

se deu a partir da agitação deflagrada pelo celebre ladrão 

mirim Pedro Bala.  

Os meninos comemoram a notícia. Bala já está no trapiche.  

Professor: As autoridades disseram que não vão sossegar 

enquanto não prenderem o criminoso. 

Boa-Vida: Tá difícil a polícia prender o Bala agora. Só eu 

vendo.  

Pedro Bala: Tá na hora da gente ir buscar Dora, Professor. 

Grande, fala com mãe Aninha para os santos estarem com 

nós. 

 

Passagem 44:  

Dora está no convento sendo cuidada por uma freira. Imagens 

de celebração de candomblé, Mãe Aninha reza pelos meninos. 
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Pedro Bala chega no convento. 

Pedro Bala: Dora! 

Dora: Pedro! 

Pedro Bala: Parada aí. Cadê a Dora? A gente só quer levar a 

Dora. 

Freira: Ela está doente.  

Professor: Fica aí, fica.  

Pedro Bala: Fica quietinha aí irmã. 

Freira 2: Você não pode levar essa menina. Ela está muito 

doente.  

Pedro Bala: Ela está doente de vocês.  

Dora: Pedro me leva.  

Freira 2: Por Deus não! Por Deus ela está doente! 

Dora: Pedro me leva.  

Pedro Bala: Vamo. 

Professor: Fica quietinha aí com as crianças que eu não quero 

machucar ninguém. Bora Grande.  

Os meninos saem do covento com Dora.  

 

Passagem 45: 

Mãe Aninha faz celebração em prol da cura de Dora.  

Dora: Zé meu lindo. Tú tá tão grande, tão forte. 

Zé Fuinha: Derrubo até Querido-de-Deus na capoeira Dora. 

Agora eu posso te proteger. Ninguém vai mexer com tu não.  

Mãe Aninha continua a celebração. Dora pensa em momentos 

com Pedro Bala que segura sua mão. 

Pedro Bala: O que você quer ser quando crescer? 

Dora: Eu quero ser mulher de Pedro Bala...  

Já é noite. Dora e Pedro Bala estão deitados. 

Dora: Fica mais longe não. Nunca mais. Pedro agora eu posso 

ser tua mulher.  

Pedro Bala: Para com isso Dora, tu está quente. Tem que 

descansar.  
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Dora: Não tem que esperar mais não. Venha meu Pedro.  

Dora e Pedro Bala fazem amor.  

Já é dia. Professor fuma no cais. Pedro Bala acorda e faz 

carinho em Dora.  

Pedro Bala: Dora, Dora, Dora...  

Pedro Bala tenta acordar Dora.  

Pedro Bala: Dora, Dora, Dora...  

Pedro Bala percebe que Dora morreu.  

Pedro Bala: Dora!!!!! 

Pedro Bala pensa em seus momentos com Dora.  

Professor sente que aconteceu algo e vai para o trapiche. 

Quando chega vê Pedro Bala segurando Dora pelos braços e 

percebe o que aconteceu.  

Mãe Aninha solta a pomba que estava usando para a 

celebração de Dora. Os meninos estão no trapiche. Um barco 

navega pelo mar. Zé Fuinha e Professor conversam. 

Zé Fuinha: Professor o que vai ser da gente agora? 

Professor: Vai ser como as coisas são, vão seguir teu rumo.  

Zé Fuinha: E eu? 

Professor: Tú? Tú vai aprender a pescar com o Querido-de-

Deus. Vai crescer, vai ficar forte e conhecer o mar na palma da 

tua mão. E ainda vai ter filhos que vai ser do mar feito tu. 

Zé Fuinha: Eu não quero ter filho não. 

Professor: A gente tira a parte do filho se tu quiser.  

Zé Fuinha: Eu não quero ter filho não. A Dora não pode ser 

mais nada né Professor? 

Professor: Mas Dora já é. Quando morre gente valente que 

nem ela vira estrela, daquela bem grande que se movimenta de 

um lado para o outro. Não tem tempo nem nada. É só você 

olhar que você ver. Mas de manhã a gente não vê estrela 

nenhuma.  

Professor: Ah, um dia você aprende a ver.  

Zé Fuinha: A gente aprende a ver? 
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Professor: É. A gente tem que aprender tudo.  

Zé Fuinha: E os outros? 

Professor: Como assim?  

Zé Fuinha: Tú não disse como eu vou ser. Tú deve saber como 

os outros vão ser.  

Cenas da festa de Iemanjá. Pedro Bala ajuda a levar a 

imagem.  

Professor (em off): Volta Seca vai para o sertão. Virar 

cangaceiro valente. E vai fazer parte de um monte de historia 

que a gente vai ler no jornal todas as noites.  

Pirulito: Aê Bala! 

Professor (em off): Pirulito vai ser Padre e Papa. Primeiro Papa 

pobre. Vai ajudar os meninos de rua e vai parar de roubar. 

Sendo Papa né? Já pensou Papa roubando? Não dá, nem na 

Bahia pode uma coisa dessa. Boa Vida vai continuar fazendo 

as músicas dele, não vai ter festa de largo de rua que ele não 

cante. Porreta viu. João Grande vai abrir um bar maior que o 

Porta do Mar. Todo mundo vai lá. Boa Vida mesmo vai tocar 

nas festas de lá.  

Zé Fuinha (em off): E o Gato?  

Professor (em off): Gato? Gato vai bater em Ilheus com a 

namorada dele. Dalva vai virar rainha de Cabaré. E vai roubar 

o último dinheiro daquela gente do Cacau. E o Gato? Só no 

bem bom. Só não sei do Sem-Pernas. Mas acho que ele vai 

ser equilibrista.  

Sem-Pernas anda pela praia.  

Zé Fuinha (em off): Sem-Pernas? Equilibrista? Isso Pode? 

Professor (em off): Pode. Pode tudo.   

Zé Fuinha (em off): E tu? 

Professor colocar uma oferenda para Iemanjá. 

Professor (em off): Eu? Vou para o Rio de Janeiro, ser artista. 

Vou levar a foto de vocês para todo mundo vê. Todo mundo vai 

conhecer os Capitães da Areia.  
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Zé Fuinha (em off): E o Bala? 

Professor (em off): Pedro Bala vai seguir o destino dele. Não 

vai ter gente que ele não ajude. Vai ser feito o pai. Vai 

organizar todos os meninos da Bahia e todo o mundo vai ouvir 

ele. Vai lutar pelo o que tem de mais importante na vida Zé, a 

liberdade. 

Pedro Bala coloca as oferendas para Iemanjá no mar.  
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ANEXO 02 

 

Entrevista com Christian Duurvoort, preparador de elenco do filme 
Capitães da Areia (realizada por email).  
 

1. Para você o que faz e o que é ser ator?  

Para mim o ator que utiliza seu corpo e o espaço como suporte para sua 

arte. A sua arte está em transformar o corpo e o espaço resignificando 

ações para que eles fiquem a serviço de algo que ele tenha a dizer. 

Mesmo que o diz não seja falado. O ator é aquele que entra num espaço 

pré determinado e interage com as forças que estão ali presente para 

dar sua mensagem. 

O que forma o ator é muita dedicação, auto conhecimento, domínio do 

seu corpo, ampliação do seus conhecimentos do mundo que o cerca. 

 

2. Como você avalia a escolha dos atores para a representação das 

personagens? 

A escolha do ator é fundamental para que se possa tirar a personagem 

do campo das idéias e materializar o mesmo em um corpo. As 

características do ator, seu porte físico, seu olhar, seu timbre de voz, 

seu modo de agir... enfim tudo isso que objetivamente vemos em 

alguém e que subjetivamente nos inspira vão compor aquilo que 

chamamos de personagem. À partir do momento que se escolhe um ator 

há um compromisso com a estética como um todo. 

No teatro, por exemplo, existe uma liberdade maior de um ator fazer um 

personagem mais novo ou mais velho que ele. Por que o que importa no 

teatro é o trabalho que espectador terá na sua imaginação de aceitar a 

transformação física e que se for bem feito o dará prazer. Enquanto no 

audiovisual as restrições são maiores pois todo esforço se faz para 

tornar em orgânico algo que é puramente um efeito mecânico de luzes 

piscando. Isso são idéias genéricas e em todo caso a escolha do ator é 

fundamental para se começar o trabalho de construção da personagem. 

 

3. Qual a importância da capoeira para seu trabalho em Capitães da Areia? 
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A capoeira em Capitães de Areia foi fundamental para propiciar aos 

meninos uma atividade física expansiva e ao mesmo tempo muito 

concentrada em que há movimentos fixos (golpes) que precisam ser 

aprendidos para depois serem aplicados livremente num jogo. Há a 

relação com a escuta, com a percepção do que posso fazer e quanto 

posso me lançar. Para mim o ator é aquele que sai da sua zona de 

conforto e entra na zona de conflito. E assim toda a preparação é 

voltada para o fortalecimento do indivíduo para que ele possa se mostrar 

frágil. 

 

4. Em uma versão anterior, The Sandpit Generals, os atores que 

representavam os Capitães eram brancos e estrangeiros, nessa foram 

escolhidos afrodescendentes a que se deve essa escolha? Como isso 

ajudou na construção das personagens?  

Não conheço o filme que você cita. A nossa versão foi mais fiel ao livro, 

apenas a Dora foi mudada e deixou de ser loira.  

A resposta mais direta sua pergunta é que a maioria dos meninos de rua 

em Salvador são afrodescendentes. Infelizmente é uma realidade. Uma 

segunda realidade é que apesar de serem maioria os afrodescendentes 

não são muito bem representados na sociedade brasileira como um 

todo.  

Eu levantei essa questão para conscientizar os atores para a exposição 

que iriam sofrer ao fazer o filme e depois do lançamento. Que o que 

faríamos não seria uma versão glamourosa da miséria da condição dos 

Capitães de Areia. Que eles não esperassem que fossem se tornar 

ídolos e automaticamente seriam inseridos no mercado de trabalho do 

aúdiovisual (principalmente televisão e novela).  

Dentro do processo de criação isso foi um balde de água fria que fez 

com que eles reagissem e buscassem neles a motivação de fazer o 

filme. Que aproveitassem a experiência de fazer o filme para provocar 

transformações nas suas vidas. E não esperassem de nós a resposta 

para todas as sua carências e necessidades.  



146 

 

 
 

O interessante é que a maioria dos atores segue fazendo arte com muita 

dignidade e alegria. Até dirigindo seus próprios filmes. 

 

5. Quais as principais angústias e medos dos meninos e meninas 

participantes da oficinas? (No que diz respeito ao trabalho como ator) 

Ser aceito. Acreditar que poderiam realizar o filme. Ter coragem para se 

entregar a um processo completamente estranho para eles. Vencer a 

baixa auto estima, a ansiedade, o medo da decepção, a desconfiança... 

 

6. É possível afirmar que partes dos problemas que os Capitães da Areia 

viveram na década de 30, os atores também viviam? 

Não há nenhuma semelhança entre os atores e as personagens. As 

questões sociais é que avançaram muito pouco.  

A maioria dos atores vieram de ong's ligadas a arte educação, todos 

tinham família e moravam em casa.  

 

7. Capitães de Areia foi encenado diversas vezes no teatro e duas vezes 

no cinema, como o senhor avalia essa obra do ponto de vista 

dramatúrgico? 

A obra é uma grande fonte de inspiração e traz uma mensagem de 

alegria, amizade e Liberdade. Ela possibilita várias leituras. Umas mais 

realistas outra mais fabulosas. A história convoca a todos para reagirem 

e não se acomodarem num mundo frio e sem afeto. 

 

8. Os adolescentes vieram das comunidades de Salvador, houve 

identificação dos atores com as personagens? 

Por serem os atores adolescentes como as personagens foi fácil fazer 

eles se identificaram com as  questões existenciais das personagens. 

De além da questão social pensar na condição humana na nossa 

trajetória e o que viemos ser nessa vida. 

 

9. Você tem algum método para a preparação de “não-atores” e “não-

atrizes”? Pode explicar um pouco. 
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Ao longo da minha vida desenvolvi um método de trabalho com atores e 

não atores. Ele se chama Método Ator Imaginário. No método a 

prioridade é a Ação como meio para desenvolver Razão e Emoção. O 

objetivo do método é fortalecer o ator pelo auto conhecimento, estimular 

o seu Imaginário, aumentar a percepção e o processamento de 

estímulos. 

O Método Ator Imaginário é fruto de minhas pesquisas com teatro físico, 

dança, circo e música.  

 

10. Cada ator/atriz pode fazer uma construção mais pessoal da sua 

personagem ou a construção foi mais coletiva? (Considerando que eles 

estão fazendo esse exercício pela primeira vez). 

Eu acredito que cada indivíduo é um coletivo e que o diálogo de vários 

indivíduos/coletivos é um poderoso processo de criação. A construção 

da personagem se dá tanto individualmente quanto coletivamente. Se o 

ator só segue o que está escrito ou que os outros dizem que sua 

personagem deve ser ele corre o risco de se perder jogando fora a 

possibilidade de se afirmar enquanto artista, ser atuante na sociedade. 

Mas se ele se fecha perde a possibilidade de entrar no desconhecido, na 

diversidade de opções e leituras. 

A personagem é uma idéia, um ser criado para veicular informações e 

tem uma existência condicionada pelo autor.   

Para o ator é importante se apoderar de todos os elementos dados pelo 

autor, pelo diretor para fazer sua criação pessoal atendendo suas 

necessidades de dizer algo. 

 

11. Em um dos seus post´s no blog O ator imaginário 

(http://atorimaginario.com/preparacao/capitaes-da-areia/) você disse 

que: “a raiz de todos os problemas sociais esteja aí”.  Pra você qual a 

importância que filmes como Capitães da Areia têm para o debate do 

abandono infanto-juvenil, levando em consideração que é um problema 

já avistado por Jorge Amado na década de 30? 

http://atorimaginario.com/preparacao/capitaes-da-areia/


148 

 

 
 

Que tipo de adultos podem sair de uma sociedade que relega parte da 

infância ao abandono? Que segrega o mundo entre "os que tem", "os 

que tem menos" e "os que não tem"? Que semeia o conflito entre 

necessitados e carentes para manter seu status.  

A importância de filmes como Capitães de Areia, Cidade dos Homens, e 

mais recentemente Trash, é muito grande. Eles têm como característica 

abordar a questão da Afetividade, de que Futuro queremos e qual é o 

espaço para o Sonho/Desejo. Acho que eles propõem uma reflexão 

sobre o tema e apontam caminhos.  

 

12. Você considera Capitães da Areia, uma encenação possível para 

representar a situação atual dos meninos de rua no Brasil? 

Se for fazer uma abordagem atual teria que incluir a droga e a ação das 

ONG's. 

A politização da questão. A ambiguidade da política. A pouca evolução 

das instituições. Mas na essência Capitães de Areia é atual. 
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ANEXO 03 

 

Entrevista com Robério Lima, ator do filme Capitães da Areia (realizada 

por email).  

 

1. Antes de Capitães de Areia, você vislumbrava um futuro como ator? 

Conte um pouco da sua trajetória.  

Olá, Eu iniciei minha caminhada como ator anos antes do meu primeiro 

trabalho no cinema, foi no antigo bairro onde morava que tudo começou, 

participava de um grupo chamado ’Kiart’, direção de Gustavo Mesquita. 

Era um grupo comunitário amador, mas bastante conhecido pelos 

espetáculos bem montado. 

O mesmo diretor me indicou para o texto do filme, foi assim que tudo 

começou.  

 

2. Como surgiu a ideia de fazer uma peça teatral a partir do filme? Foi a 

partir do elenco? Algum diretor que estava com vocês no filme? 

A Ideia surgiu dos encontros do elenco antes do lançamento do filme. A 

Cecilia Amado diretora organizou a ideia e chamou uma produtora e 

diretora para formar o grupo e montar o espetáculo. 

   

3. Vocês usaram o processo de adaptação feita no cinema e trouxeram 

para o teatro ou no teatro a história foi contada por outra ótica, de outra 

forma? 

O Espetáculo era contato de uma forma mais atual, de novos capitães 

da areia,  cotidiano atual mas com a mesma essência.  

 

4. Todo o elenco continuou no teatro, houve mudanças?  

Algumas mudanças no elenco, outros atores foram convidados, e os 

atores que era do filme  não puderam participar por conta de outros 

trabalhos.  
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5. Como você descreve seu personagem? 

Um Jovem mais velho mente aberta, como o nerd do grupo, o único que 

sabia ler escrever  e desenhava como ninguém no bando.  

 

6. Como foi o processo de construção da sua personagem? 

Passei alguns dias observando alguns comportamentos de jovens das 

ruas do centro de Salvador e das comunidades também.  

 

7. Vocês leram o livro primeiro para construir a personagem? 

Sim, isso fortaleceu muito mais na construção do trabalho 

 

8. Hoje, você trabalha como ator? Está com algum trabalho? Peça de 

teatro? 

Sim continuo na área, atualmente estou na montagem de um espetáculo 

do SESC, o nome ainda não posso falar rsrsrs.  

 

 

 


