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Texto para as questões 1 e 2. 
 

Crianças Ladronas 
“Já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da 
população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da Areia, nome 
pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe.”  

(Jorge Amado, Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 9.)  
 
“O Sem-Pernas já tinha mesmo (certo dia em que penetrara num parque de diversões armado no 
Passeio Público) chegado a comprar entrada para um [carrossel], mas o guarda o expulsou do 
recinto porque ele estava vestido de farrapos. Depois o bilheteiro não quis lhe devolver o bilhete da 
entrada, o que fez com que o Sem-Pernas metesse as mãos na gaveta da bilheteria, que estava 
aberta, abafasse o troco, e tivesse que desaparecer do Passeio Público de uma maneira muito 
rápida, enquanto em todo o parque se ouviam os gritos de: “Ladrão!, ladrão!” Houve uma tremenda 
confusão enquanto o Sem-Pernas descia muito calmamente a Gamboa de Cima, levando nos 
bolsos pelo menos cinco vezes o que tinha pago pela entrada. Mas o Sem-Pernas preferiria, sem 
dúvida, ter rodado no carrossel (...).”  

(Idem, p. 63.) 
 
1. (UNICAMP 2014)  O primeiro excerto é representativo do conjunto de textos jornalísticos que 
iniciam Capitães da Areia. Que voz social eles expressam? 
 
 
2. (UNICAMP 2014)  
O narrador, no segundo trecho, adere a um ponto de vista social que caracteriza a ficção de Jorge 
Amado. Que ponto de vista é esse?  
 
 
3. (UNICAMP 2010) Leia o trecho abaixo, do capítulo “As luzes do carrossel”, de Capitães da Areia: 
 
“O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. 
O rosto sombrio de Volta Seca se abria num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos 
em alegria. Escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel na magia da 
noite da cidade da Bahia só para os ouvidos aventureiros e pobres dos Capitães da Areia. Todos 
estavam silenciosos. Um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração de meninos na praça, 
veio para o lado deles. E ficou também parado, escutando a velha música. Então a luz da lua se 
estendeu sobre todos, as estrelas brilharam ainda mais no céu, o mar ficou de todo manso (talvez 
que Iemanjá tivesse vindo também ouvir a música) e a cidade era como que um grande carrossel 
onde giravam em invisíveis cavalos os Capitães da Areia. Nesse 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. Volta Seca não pensava 
com certeza em Lampião nesse momento. Pedro Bala não pensava em ser um dia o chefe de todos 
os malandros da cidade. O Sem-Pernas em se jogar no mar, onde os sonhos são todos belos. 
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Porque a música saía do bojo do velho carrossel só para eles e para o operário que parara. E era 
uma valsa velha e triste, já esquecida por todos os homens da cidade."  

(Jorge Amado, Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 68.) 
 
De que modo esse capítulo estabelece um contraste com os demais do romance? Quais são os 
elementos desse contraste? 
 
 
4. (UNICAMP 2011) Leia a passagem seguinte, de Capitães da areia:  
 
Pedro Bala olhou mais uma vez os homens que nas docas carregavam fardos para o navio 
holandês. Nas largas costas negras e mestiças brilhavam gotas de suor. Os pescoços musculosos 
iam curvados sob os fardos. E os guindastes rodavam ruidosamente. Um dia iria fazer uma greve 
como seu pai... Lutar pelo direito... Um dia um homem assim como João de Adão poderia contar a 
outros meninos na porta das docas a sua história, como contavam a de seu pai. Seus olhos tinham 
um intenso brilho na noite recém-chegada.  
(Jorge Amado, Capitães da areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 88.) 
 
Que consequências a descoberta de sua verdadeira origem tem para a personagem de Pedro Bala? 
 
 
5. (FUVEST 2012) Leia o seguinte excerto de Capitães da areia, de Jorge Amado, e responda ao 
que se pede.  
 
“O sertão comove os olhos de Volta Seca. O trem não corre, este vai devagar, cortando as terras 
do sertão. Aqui tudo é lírico, pobre e belo. Só a miséria dos homens é terrível. Mas estes homens 
são tão fortes que conseguem criar beleza dentro desta miséria. Que não farão quando Lampião 
libertar toda a caatinga, implantar a justiça e a liberdade?”  
 
Compare a visão do sertão que aparece no excerto de Capitães da areia com a que está presente 
no livro Vidas secas, de Graciliano Ramos, considerando os seguintes aspectos:  
 
a) a terra (o meio físico);  
b) o homem (o sertanejo).  
 
Responda, conforme solicitado, considerando cada um desses aspectos nas duas obras citadas. 
 
 
Texto para as questões 6 e 7. 
 
“Os guardas vêm nos seus calcanhares. Sem-Pernas sabe que eles gostarão de o pegar, que a 
captura de um dos Capitães da Areia é uma bela façanha para um guarda. Essa será a sua 
vingança. Não deixará que o peguem. (...) Apanhara na polícia, um homem ria quando o surravam. 
Para ele é este homem que corre em sua perseguição (...). Vêm em seus calcanhares, mas não o 
levarão. Pensam que ele vai parar junto ao grande elevador. Mas Sem-Pernas não para. (...) Sem-
Pernas se rebenta na montanha como um trapezista de circo que não tivesse alcançado o outro 
trapézio.” 
(Jorge Amado, Capitães da Areia. 19a ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 242-243.) 
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6. (UNICAMP 2015) Levando em conta o trecho em questão e a obra como um todo, qual é a 
imagem dos socialmente excluídos de quem Sem-Pernas é representativo no trecho? 

 
 
7. (UNICAMP 2015) “Apanhara na polícia, um homem ria quando o surravam”. Diante dessa 
lembrança recorrente, evocada durante sua perseguição pelos policiais, qual é o sentido da 
simbólica vingança de Sem-Pernas? 
  
 
Leia o seguinte trecho do romance Capitães da Areia, de Jorge Amado:  
 
“Agora [Pedro Bala] comanda uma brigada de choque formada pelos Capitães da Areia. O destino 
deles mudou, tudo agora é diverso. Intervêm em comícios, em greves, em lutas obreiras. O destino 
deles é outro. A luta mudou seus destinos.” 

(Jorge Amado, Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 268.)  
 
8. (UNICAMP 2013) Explique a mudança pela qual os Capitães da Areia passaram, e o que a tornou 
possível.  
 
 
9. (UNICAMP 2013) 
Que relação se pode estabelecer entre esse desfecho e a tendência política do romance de Jorge 
Amado?  
 
 
 


