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SALA DE LEITURA- 3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO – DATA: 04-05-2020 

Tema da Aula: Livro: “Capitães da Areia”, de Jorge Amado e filme homônimo de Cecília 

Amado. 

Tempo: 10 aulas. Prazo em dias para término da leitura do livro e entrega das 

atividades: duas semanas (18-05). 

Objetivos: fazer a leitura completa do livro em casa. O segundo objetivo visa ao filme 

homônimo, de Cecília Amado: você, estudante, deve assistir a ele e depois comparar 

filme e livro, observando semelhanças e diferenças.  

Habilidades: reconhecer e classificar informações; identificar opiniões convergentes e 

divergentes; reconhecer intenções de personagens; perceber a presença (ou omissão) 

do narrador, para compreender pontos de vista abrangentes e ter elementos para 

formar sua própria opinião. 

IMPORTANTE: para baixar o livro, clique no botão “Livro da 3ª 

Série”. 

 

Atividade prévia: Apresentação do tema  

Capitães da areia, de Jorge Amado.  

Leitura do trecho inicial do livro 

“Crianças ladronas” - relata assaltos a residências pelos “capitães da areia”. Leia esse 

trecho, comente com um colega, se possível e anote o que compreendeu em seu 

caderno. Em seguida, releia título, subtítulo e primeiro parágrafo; analise o emprego dos 

adjetivos, verificando se indicam características positivas ou negativas. 

• sobre os garotos: “crianças ladronas”; “aventuras sinistras”; “cidade infestada por 

crianças que vivem do furto”; “grupo de meninos assaltantes e ladrões; “essas 

crianças se dedicaram à tenebrosa carreira do crime”;  

•  sobre a sociedade baiana: “nosso jornal que é sem dúvida o órgão das mais legítimas 

aspirações da população baiana”; “uma imediata providência do juiz de menores e 

do dr. Chefe de polícia”. 

Comparando o modo como o jornal apresenta os menores infratores e a “sociedade 

baiana”, o que se conclui da posição do jornal? Você acredita que esse é um problema 

que perdura até hoje? Responda em seu caderno. 

Anotar o tema, as habilidades e o 

objetivo da aula em seu caderno. 
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Atividade 1- Contexto social: 

 

1. Após publicação da reportagem “Crianças ladronas”, comentada na atividade 

anterior, foram enviadas cartas ao Jornal da Tarde pelas seguintes pessoas: secretário 

do chefe de Polícia; juiz de menores; uma mãe costureira; padre José Pedro; diretor do 

reformatório. Por último, há os subtítulos de outra reportagem, publicada após a visita 

ao reformatório. Leia essas páginas e responda em seu caderno: 

a) Em que página do jornal cada carta foi publicada? Houve comentário da redação para 

todas?  

b) O espaço reservado à carta, no periódico, indica a importância social de seu 

remetente. Comparando as posições das diversas cartas, o que se deduz? c) A visita do 

jornal ao reformatório foi de surpresa ou agendada? A partir dessa resposta, o que o 

leitor deduz? 

 

Atividade Complementar – Variações Linguísticas 

Faça uma Análise do vocabulário na carta do padre José Pedro (termos religiosos); do 

vocabulário e da sintaxe na carta da costureira (registro informal); da linguagem formal 

na carta do diretor do reformatório. Anote em seu caderno um termo (palavra) de 

registro formal; uma de registro informal e uma palavra religiosa. 

Atividade 2- Contexto social: 

 

1. A primeira página do capítulo “Alastrim” narra a chegada a Salvador da varíola — 

doença hoje erradicada no Brasil. Percebe-se mais uma vez o contraste entre Cidade 

Alta e Cidade Baixa, na Salvador da época. Releia essa página e responda: 

a) se a vacinação foi para todos ou se foi limitada; b) se houve um ou mais de um tipo 

de varíola; c) como foi o tratamento aos doentes; d) por que todos temiam o “lazareto” 

onde se isolavam os doentes; e) o papel do candomblé nesse contexto. 

 

Atividade 3- Personagens: 

Os garotos vivem num trapiche abandonado na beira-mar, onde se escondem após 

praticar pequenos furtos. Cada menino tem características específicas e segue rumo 

próprio no final do livro. Os destinos são diversificados: um padre, um artista, um 

músico, um cangaceiro, um líder grevista, um malandro, entre outros. Novos moradores 



E.E. OTÁVIO FERRARI 
PLANO DE AULA – LPL- PROFESSORA EDNA E PROFESSORA VALÉRIA 

 

ITAPEVA- MAIO-2020 

chegam ao trapiche e tudo indica que a história se repetirá. O líder dos garotos é Pedro 

Bala, de que se falará adiante, assim como de Dora, a garota acolhida pelo grupo.  

Personagem Professor 

Ler o capítulo “Noite dos capitães da areia”. 

QUESTÕES 

a) Como o Professor vê os livros? b) Interpretar a visão de literatura presente nas 

passagens abaixo: “Lia-os todos numa ânsia que era quase febre.”  “contando aquelas 

histórias que lia e muitas que inventava, fazia a grande e misteriosa mágica de os 

transportar para mundos diversos, fazia com que os olhos dos Capitães da Areia 

brilhassem como só brilham as estrelas da noite da Bahia”. c) Apontar um indício do 

sincretismo religioso da Bahia nesse parágrafo. 

Atividade 4- Personagens: 

Pedro Bala é o protagonista da história, o líder do bando de meninos. No livro e no filme, 

os alunos vão acompanhar sua trajetória e conhecer seu perfil de pessoa justa e digna, 

traços presentes particularmente no capítulo “Reformatório”.  

QUESTÕES 

a) Reler a primeira fala, dita pelo investigador. A partir dela, avaliar o papel da 

imprensa (dos jornalistas) para as autoridades. b) Analisar a atitude dos policiais 

e a reação de Pedro Bala. c) Observar como são retratadas as autoridades. c) 

Retomar o parágrafo final e interpretar seu sentido.  

 

O FILME CAPITÃES DA AREIA — PARALELO COM O LIVRO 

 

Responda:  

 

• Cenário: Como Salvador é retratada e se estão presentes os lugares indicados 

no livro — o bairro histórico do Pelourinho; o trapiche dos Capitães da Areia; a 

praia e a paisagem marítima; o sincretismo religioso, a convivência de igrejas e 

candomblé; os ambientes boêmios; o contexto social e sua influência.  

 

• enredo e desenvolvimento da ação: O enredo do filme é fiel ao livro; de que 

forma se dá o desenvolvimento da ação; o ritmo ágil da narrativa envolve o 

espectador? 

 

• Personagens: compare os do filme aos do livro, avaliando se o filme recria a 

atmosfera de companheirismo e solidariedade entre os “Capitães da Areia”; 

avaliar a fidelidade ao livro, ao retratar em imagens a trajetória individual de 

cada garoto; analisar a personagem Dora, seu relacionamento com os capitães e 
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com Pedro Bala, estabelecendo paralelos com o livro; observar como se dá, no 

filme, a presença dos adultos que ajudam os meninos: padre José Pedro está 

presente? E a mãe de santo? De que modo aparecem? Refletir sobre o modo 

como os garotos e Dora são vistos pelos espectadores. Localização no tempo: A 

narrativa do livro é situada nos anos 1930. A do filme, nos anos 1950. 

 

Responda: a alteração de data provocou alguma mudança na história?  

Se pensarmos nos dias de hoje, os fatos narrados ainda existem na vida real?; é 

perceptível no filme a leitura contemporânea, por meio das imagens, da música, 

do modo de narrar a história?  

 

Sugestões Poéticas: as sugestões poéticas estão presentes tanto no livro como 

no filme, particularmente em momentos especiais de comunhão, vividos pelos 

garotos e por Dora. Localize-os nas duas mídias e busque interpretá-los com suas 

palavras. Um exemplo é ilustrado pela cena do “carrossel”, retratado nas fotos 

do filme e no texto do livro. 

 

(Em breve mais atividades) sobre o Livro 

“Capitães da Areia”, de Jorge Amado. 


