
 
 
 

Resumo do livro “Capitães da Areia” 
 

Personagens 

A obra não possui um personagem principal. Para indicar um protagonista, o mais apropriado 

seria apontar o conjunto do bando, ou seja, os Capitães da Areia como grupo. Isso porque as 

ações não giram em torno de um ou de outro personagem, mas ao redor de todos. Pedro Bala, 

o líder do bando, não é mais importante para o enredo do que o Sem-Pernas ou o Gato. Pode-

se dizer que ele é o líder do bando, mas não lidera o eixo do romance. Daí a idéia de que o 

protagonista é o elemento coletivo, e cada membro do grupo funciona como uma parte da 

personalidade, uma faceta desse organismo maior que forma os Capitães da Areia.  

 

PEDRO BALA – líder dos Capitães da Areia, tem o cabelo loiro e uma cicatriz de navalha no 

rosto, fruto da luta em que venceu o antigo comandante do bando. Seu pai, conhecido como 

Loiro, era estivador e liderara uma greve no porto, onde foi assassinado por policiais.  

 

SEM-PERNAS – deficiente físico, possui uma perna coxa. Preso e humilhado por policiais 

bêbados, que o obrigaram a correr em volta de uma mesa na delegacia até cair extenuado, 

Sem-Pernas conserva as marcas psicológicas desse episódio, que provocou nele um ódio 

irrefreável contra tudo e todos, incluindo os próprios integrantes do bando.  

 

GATO – é o galã dos Capitães da Areia. Bem-vestido, domina a arte da jogatina, trapaceando, 

com seu baralho marcado, todos os que se aventuram numa partida contra ele. Além dos 

furtos e do jogo, Gato consegue dinheiro como cafetão de uma prostituta chamada Dalva.  

 

PROFESSOR – intelectual do grupo, deu início às leituras depois de um assalto em que roubara 

alguns livros. Além de entreter os garotos, narrando as aventuras que lê, o Professor ajuda 

decisivamente Pedro Bala, aconselhando- o no planejamento dos assaltos.  

 

PIRULITO – era o mais cruel do bando, até que, tocado pelos ensinamentos do padre José 

Pedro, converte-se à religião. Executa, com os demais, os roubos necessários à sobrevivência, 

sem jamais deixar de praticar a oração e sua fé em Deus.  

 

BOA-VIDA – o apelido traduz seu caráter indolente e sossegado. Contenta-se com pequenos 

furtos, o suficiente para contribuir para o bem-estar do grupo, e com algumas mulheres que 

não interessam mais ao Gato.  

 

JOÃO GRANDE – é respeitado pelo grupo em virtude de sua coragem e da grande estatura. 

Ajuda e protege os novatos do bando contra atos tiranos praticados pelos mais velhos.  

 

VOLTA SECA – admirador do cangaceiro Lampião, a quem chama de padrinho, sonha um dia 

participar de seu bando.  

 



 
 
 
DORA – seus pais morreram, vítimas da varíola, quando tinha apenas 13 anos. É encontrada 

com seu irmão mais novo, Zé Fuinha, pelo Professor e por João Grande. Ao chegar ao trapiche 

abandonado, onde os garotos dormem, Dora quase é violentada, mas, tendo sido protegida 

por João Grande, o grupo a aceita, primeiro como a mãe de que todos careciam, depois como 

a valente mulher de Pedro Bala.  

 

PADRE JOSÉ PEDRO – padre de origem humilde, só conseguiu entrar para o seminário por ter 

sido apadrinhado pelo dono do estabelecimento onde era operário. Discriminado por não 

possuir a cultura nem a erudição dos colegas, demonstra uma crença religiosa sincera. Por 

isso, assume a missão de levar conforto espiritual às crianças abandonadas da cidade, das 

quais os Capitães da Areia são o grande expoente.  

 

QUERIDO-DE-DEUS – grande capoeirista da Bahia, respeita o grupo liderado por Pedro Bala e é 

respeitado por ele. Ensina sua arte para alguns deles e exerce grande influência sobre os 

garotos. 

João-de-Adão - Estivador, negro fortíssimo e antigo grevista, era igualmente temido e amado 

em toda a estiva. Através dele, Pedro Bala soube de seu pai. 

 

Resumo I 

 Os Capitães da Areia é um grupo de meninos de rua. O livro é dividido em três partes. 
Antes delas, no entanto, via uma seqüência de reportagens e depoimentos, explicando que os 
Capitães da Areia é um grupo de menores abandonados e marginalizados, que aterrorizam 
Salvador. Os únicos que se relacionam com eles são Padre José Pedro e uma mãe-de-santo, 
Don'Aninha. O Reformatório é um antro de crueldades, e a polícia os caçam como adultos 
antes de se tornarem um. A primeira parte em si, "Sob a lua, num velho trapiche abandonado" 
conta algumas histórias quase independentes sobre alguns dos principais Capitães da Areia (o 
grupo chegava a quase cem, morando num trapiche abandonado, mas tinha líderes). Pedro 
Bala, o líder, de longos cabelos loiros e uma cicatriz no rosto, uma espécie de pai para os 
garotos, mesmo sendo tão jovem quanto os outros, que depois descobre ser filho de um líder 
sindical morto durante uma greve; Volta Seca, afilhado de Lampião, que tem ódio das 
autoridades e o desejo de se tornar cangaceiro; Professor, que lê e desenha vorazmente, 
sendo muito talentoso; Gato, que com seu jeito malandro acaba conquistando uma prostituta, 
Dalva; Sem- Pernas, o garoto coxo que serve de espião se fingindo de órfão desamparado (e 
numa das casas que vai é bem acolhido, mas trai a família ainda assim, mesmo sem querer 
fazê-lo de verdade); João Grande, o "negro bom" como diz Pedro Bala, segundo em comando; 
Querido- de- Deus, um capoeirista amigo do grupo, que dá algumas aulas de capoeira para 
Pedro Bala, João Grande e Gato; e Pirulito, que tem grande fervor religioso. O apogeu da 
primeira parte é dividido em, quando os meninos se envolvem com um carrossel mambembe 
que chegou na cidade, e exercendo sua meninez; e quando a varíola ataca a cidade, matando 
um deles, mesmo com Padre José Pedro tentando ajudá-los e se indo contra a lei por isso. A 
segunda parte, "Noite da Grande Paz, da Grande Paz dos teus olhos", surge uma história de 
amor quando a menina Dora torna-se a primeira "Capitã da Areia", e mesmo que inicialmente 
os garotos tentem tomá-la a força, ela se torna como mãe e irmã para todos. (O 
homossexualismo é comum no grupo, mesmo que em dado momento Pedro Bala tente 



 
 
 
impedi-lo de continuar, e todos eles costumam "derrubar negrinhas" na orla.) Professor e 
Pedro bala se apaixonam por ela, e Dora se apaixona por Pedro Bala. Quando Pedro e ela são 
capturados (ela em pouco tempo passa a roubar como um dos meninos), eles são muito 
castigados, respectivamente no Reformatório e no Orfanato. Quando escapam, muito 
enfraquecidos, se amam pela primeira vez na praia e ela morre, marcando o começo do fim 
para os principais membros do grupo. "Canção da Bahia, Canção da Liberdade", a terceira 
parte, vai nos mostrando a desintegração dos líderes. Sem-Pernas se mata antes de ser 
capturado pela polícia que odeia; Professor parte para o Rio de Janeiro para se tornar um 
pintor de sucesso, entristecido com a morte de Dora; Gato se torna uma malandro de verdade, 
abandonando eventualmente sua amante Dalva, e passando por ilhéus; Pirulito se torna frade; 
Padre José Pedro finalmente consegue uma paróquia no interior, e vai para lá ajudar os 
desgarrados do rebanho do Sertão; Volta Seca se torna um cangaceiro do grupo de Lampião e 
mata mais de 60 soldados antes de ser capturado e condenado; João Grande torna-se 
marinheiro; Querido-de-Deus continua sua vida de capoeirista e malandro; Pedro Bala, cada 
vez mais fascinado com as histórias de seu pai sindicalista, vai se envolvendo com os doqueiros 
e finalmente os Capitães da Areia ajudam numa greve. Pedro Bala abandona a liderança do 
grupo, mas antes os transforma numa espécie de grupo de choque. Assim Pedro Bala deixa de 
ser o líder dos Capitães da Areia e se torna um líder revolucionário comunista.  

Este livro foi escrito na primeira fase da carreira de Jorge Amado, e nota-se grandes 
preocupações sociais. As autoridades e o clero são sempre retratados como opressores (Padre 
José Pedro é uma exceção mas nem tanto; antes de ser um bom padre foi um operário), cruéis 
e responsáveis pelos males. Os Capitães da Areia são tachados como heróis no estilo Robin 
Hood. No geral, as preocupações sociais dominam, mas os problemas existenciais dos garotos 
os transforma em personagens únicos e corajosos, corajosos Capitães da Areia de Salvador. 

 

Resumo II 
 

Nesse livro conhecemos os chamados “Capitães da areia” que se trata de um grupo de crianças 

abandonadas que vivem do furto.  

O chefe desse grupo era o chamado Pedro Bala, ingressara na vida na rua com cinco anos e 

com um pouco mais de idade se mostrava mais corajoso e capacitado líder para as crianças, 

era loiro e filho de um grevista morto no cais. Nesse grupo viviam mais de cinqüenta crianças, 

entre eles o chamado Professor, Gato, Sem Perna, Volta Seca, Pirulito, Boa Vida, João Grande e 

outros. Todos viviam em um trapiche abandonado na praia.  

 

Professor sabia ler e assim passava as noites à luz da vela lendo livros que de algum modo 

foram adquiridos, e também muitas vezes lia as histórias para os capitães ou então inventava a 

partir do que já lera. Possuía um grande talento para desenhar, muitas vezes ganhava alguns 

réis desenhando casais e jovens nas ruas da Bahia.  

Gato era um dos mais belos do grupo, quando chegou um dos meninos tentou se relacionar 

com ele, o que acontecia costumeiramente no trapiche, mas ele não se dispôs. Era vaidoso, 

elegante e tinha ginga de malandro. Andava arrumado dentro do que era possível, de acordo 

com sua realidade de menino de rua, o cabelo sempre melado de brilhantina barata. Com sua 

pouca idade, na adolescência se apaixonou por uma mulher da vida, Dalva. No início ela tinha 



 
 
 
um amante, mas foi até que ele se cansou dela e a partir de então ela e Gato iniciaram um 

caso.  

 

Sem Pernas, era coxo e odiava tudo. Uma vez fora pego pela polícia e isso despertara nele uma 

grande amargura, os policiais o colocaram em uma sala e riam enquanto forçavam o menino a 

correr pela sala. Ele implicava com os meninos mais novos e novatos. Muitas vezes ele era 

usado nos planos de assalto a casas, batia a porta pedindo ajuda, declarando ser um órfão 

aleijado. Despertava a compaixão e assim ficava na casa até descobrir onde os bens preciosos 

eram guardados, indicando-os depois aos capitães da areia. Foi assim que certa vez ganhou 

uma nova mãe que via nele o filho perdido. Era bem tratado, mas a fidelidade aos capitães 

impedia que ficasse lá para sempre, e foi assim também que se envolvera com uma mulher de 

meia idade que lhe oferecia um amor carnal e incompleto.  

 

Volta Seca era afilhado de Lampião, pedia sempre ao professor que lesse para ele as notícias 

de seu padrinho, era também um fiel ajudante nos assaltos.  

Pirulito tinha o chamado de Deus em sua vida. Padre José Pedro, um pobre sacerdote era 

amigo dos capitães, ensinava-os e foi ele que contribuiu para o fim das relações homossexuais 

no trapiche. Foi ele também o responsável pela religião de Pirulito, que através dos 

ensinamentos dos padres buscava uma vida mais correta chegando até a abandonar o roubo.  

 

Boa Vida era um dos moleques do trapiche, era esperto e também participava dos roubos. Por 

fim João Grande, esse era um negro burro, porém era bom, como diziam os próprios 

companheiros.  

A polícia perseguia os capitães e a maioria da cidade não gostava deles. Mais eles tinham o 

padre, D. Aninha, uma negra praticante de candomblé; e João de Adão um grevista do cais.  

 

Chegou à praia então a varíola, todos temiam a doença, pois quem a adquirisse devia ser 

entregue ao governo que os mandava para o lazarento, e tinham como fim a morte. Foi assim 

que um dos meninos do grupo foi para lá. Tentaram encobrir a doença, mas o médico acabou 

falando aos governantes e o menino foi para o lazarento e o padre José Pedro castigado.  

Foi assim também que a mãe de Dora e Zé Fuinha morreu, eles sozinhos no mundo desceram 

do morro, ela procurou emprego, mas a doença da mãe lhe destruía as vagas. Assim eles 

ingressaram no grupo dos capitães, inicialmente os meninos quiseram se relacionar com ela, 

mas a defesa de Professor, João Grande e Pedro Bala impediram. Logo Dora era a mãezinha e a 

mana dos meninos. Mas para Pedro Bala ela era a noiva, para Professor também, porém Dora 

retribuía apenas a Pedro. Ela também ajudava nos roubos, era uma companheira.  

 

Um dia em um assalto alguns dos capitães foram presos, dentre eles Pedro Bala e Dora, mas a 

ação rápida do líder dos capitães fez com que apenas ele e Dora fossem presos. A menina foi 

mandada a um orfanato, já Pedro foi torturado pela polícia, mantido em uma solitária por oito 

dias e depois lançado no reformatório. Porém, os meninos agiam do lado de fora e assim 

Pedro se fez livre.  

Quando foram libertar Dora, ela se encontrava doente. E poucos dias ainda viveu entre os 

capitães. Mais na noite antes de partir ela e Pedro Bala consumaram o amor dos dois 

tornando-se esposos.  Depois disso, os capitães seguiram a vida. A juventude já chegava para 



 
 
 
alguns. Padre José Pedro acabou ganhando sua capela e Pirulito foi embora com ele para 

trabalhar na Igreja de Cristo. Sem Pernas fugindo da polícia acabou morrendo, mas não deu o 

prazer aos policiais de o pegarem. Gato foi para Ilhéus junto com Dalva onde vivia da 

malandragem, depois chegou a voltar a Salvador, mas só de passagem, pois já ia embora com 

uma negrinha.  

 

Boa Vida parou aos poucos de voltar ao trapiche e vivia em farras, amando a Bahia e tocando 

modas no seu violão. Professor entrara em contato com um homem que um dia lhe oferecera 

ajuda depois de ver os seus desenhos, foi para o Rio de Janeiro e se tornou um pintor, 

retratava as crianças da Bahia. Volta seca foi atrás de seu padrinho Lampião e se tornara um 

cangaceiro, na sua arma marcava a morte de mais de sessenta homens, no entanto a polícia o 

prendera e o condenara pela morte comprovada de 35 homens.  

 

Os demais capitães da areia se envolveram com as greves e lutavam a favor do povo. Alberto, 

um estudante, sempre os visitava e juntos lutavam pelo ideal grevista. Foi assim que Pedro 

Bala foi embora, a pedido de Alberto partiu pra organizar os Índios Maloqueiros de Aracaju, o 

posto de líder dos capitães de areia foi entregue a Barandão.  

Anos depois Pedro Bala era o ícone da luta do povo e todos pediam por ele. 


