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Apresentação
Trata-se de uma narrativa na qual mistura fantasia, nossas raízes culturais e realidade. Pela história, a obra traz 
para o leitor um povo, sua descendência, sua crença religiosa e informações sobre a arte da capoeira.

Justificativa
O livro permite que professor e alunos explorem o texto, estabelecendo noções sobre a trajetória de um grupo, 
luta, escravidão, costumes e colonizadores. Também mostra como surgiu a capoeira, a qual foi motivada por 
um comportamento social econômico logo nos primeiros séculos da história do Brasil. A obra ensina aos 
jovens caminhos que podem levá-los a sair de situações menos favorecida.

Projeto pedagógico 
Como conhecer a capoeira, dança popular da cultura afrodescendente, que se espalhou pelo Brasil e mundo 
afora. Como estabelecer relações mais justas, sem preconceitos entre diferentes culturas. Como reconhecer e 
valorizar o outro nos dias atuais.

Temas secundários
Etnia, cultura africana, símbolos, crenças, valores, medos, castigos.

Temas transversais
Ética, Trabalho, Pluralidade Cultural, Saúde, Meio Ambiente.

Indicação
Ciclo 2: indicado para alunos do sexto ao nono ano.

Áreas de conhecimento
Arte, Literatura, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciência, Religião, Filosofia.

*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP. 
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

Capoeira Camará
Autor: César Cardoso
Ilustrações: Graça Lima
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
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Objetivos
Tornar o aluno um leitor e produtor ativo de seus próprios textos. Compartilhar, contextualizar a obra, o autor, 
a dança e um dos movimentos sociais político e religioso brasileiro. Familiarizar o aluno com o livro de modo 
que articule os blocos de conteúdo da Língua Portuguesa. Relacionar os conhecimentos textuais, linguísticos e 
os conhecimentos de mundo. Propiciar ambiente para que os alunos vivenciem e conheçam aspectos da arte 

popular, a capoeira em toda sua manifestação cultural.

Propostas de atividade
Antes da leitura
• Pergunte: o que vocês conhecem sobre a capoeira?
• Sugerimos levar os alunos a pesquisarem sobre ritmos, danças, músicas, costumes, alimentação, crenças dos 
países africanos, bem como, a língua e suas influências no idioma português.
• Para saber mais, a nossa sugestão é que o professor faça um comentário sobre a história dos afrodescendentes, 
em condições de escravos, e sua relação com a sociedade no Brasil Imperial. 
• Levante algumas questões para os alunos debaterem:
Quais os aspectos dessa sociedade e como era essa relação entre “senhores” e escravos? Quais eram os valores? 
As condições de vida dos escravos eram suportáveis? No Brasil, a escravidão conseguiu fazer os afrodescendentes 
esquecerem sua terra natal e seus costumes? É direito tirar a liberdade de outro? Se você estivesse nas condições 
de donos de terra, compraria ou venderia um ser humano?

Lendo texto
O professor deve solicitar aos alunos para manusearem o livro, observando as imagens, analisando cores. 
Ajude-os a perceberem as primeiras impressões que o livro lhes causou, se percebem o que representam nas 
ilustrações, nos detalhes do todo; quais suas opiniões sobre os traços. Pergunte-lhes que tipo de material o 
ilustrador Graça Lima teria utilizado para ilustrar o livro?

Atividades 
Análise do Texto
Organize os alunos em pequenos grupos.

1. O texto literário se classifica sob dois aspectos: forma e conteúdo. Quanto à forma, o texto pode ser escrito 
em prosa ou em verso; quanto ao conteúdo, ele se apresenta sob diferentes estilos de gêneros. Agora observe 
a estrutura do livro: diagramação na página, recursos de linguagem utilizados, pontuação e responda:

a. Como foi construída a obra Capoeira Camará? Trata-se de uma prosa? Texto em verso? Verso e prosa? 
_________________________________________________________________________________________

Inicie uma leitura para compreensão do texto, mas sugerimos que 
professor e alunos também analisem a linguagem.
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b. Como você classifica o gênero: trata-se de um texto lírico, narrativo? É um texto dramático, épico, 
satírico? Qual?_____________________________________________________________________________

2. Busque os cinco elementos do texto Capoeira Camará e aponte:

a. Primeiro elemento, o narrador.

Quem é o narrador e como ele se apresenta: é narrador de primeira pessoa? Narrador de terceira? _____

_______________________________________________________________________________________

b. Segundo elemento, o enredo.

O enredo é linear, ou seja, é contado em sequência cronológica? Sim? Não? Explique _______________
_______________________________________________________________________________________

c. Terceiro elemento, as personagens.

Quais são as personagens principais criadas pelo autor? ________________________________________

_______________________________________________________________________________________

d. Quarto elemento, o espaço.

Quais foram os lugares em que as personagens desenvolveram as ações do enredo? ______________
_______________________________________________________________________________________

e. Quanto ao quinto elemento, o tempo, ele pode ser: cronológico quando é medido em horas, dias, 
meses e anos. Psicológico, quando as coisas acontecem somente na memória de algumas pessoas.

Pois bem, em que tempo tudo acontece na história Capoeira Camará? _________________________
_______________________________________________________________________________________

Para refletir
O texto narrativo tem a sua classificação, já que ele pode se apresentar como um romance; novela; conto; 
crônica ou fábula. A fábula é uma narrativa distante da realidade que tem sentido didático, com objetivo de 
ensinar, transmitir uma lição de moral. Perguntas:

1. Como você considera a classificação da narrativa Capoera Camará: um romance, novela, conto, crônica, 
fábula? Justifique sua resposta. _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

2. Em quais momentos da narrativa, o autor transporta o leitor para o mundo fantástico? ____________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

3. Há presença de valores ou significado da moral como marca que pode caracterizar esta narrativa? 
Explique. __________________________________________________________________________________

4. Podemos observar que a narrativa está organizada em mais de uma parte, cada uma delas há um 
acontecimento. Como podemos reconhecê-las? ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Análise dos trechos escritos
• Organizar o diálogo, a troca de ideias entre os alunos, de modo que todos participem.
• Discuta com seus colegas sobre as informações e as ideias principais contidas na história.

1. Qual ou quais os momentos da história que mais te chamaram atenção? Por quê?_________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Quais os significados da dança da capoeira, quando era praticada pelos escravos? E qual o significado 
dela nos dias atuais? ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Pense: foi correta a decisão da professora de português, ao mandar Ana Olívia para diretoria? ______
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Como você classifica o termo “calar a boca”: Autoritário? Extremista? Grotesco? Inadequado? 
Inoportuno? Qual? _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Você agiria como Ana Olívia, fugiria da escola para não enfrentar uma medida corretiva? __________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Releia o diálogo, trecho extraído da narrativa. Como você interpreta a resposta de Ana Olívia:

a. Criticar ou ridicularizar a professora diante dos colegas?

b. Se esquivar do fato de não saber responder a pergunta?

Agora, dê sua opinião
O que você pensa sobre esse comportamento de Ana Olívia?
Como você agiria perante o professor se não soubesse dar resposta para uma pergunta?
O que você pensa sobre a mãe de Ana Olívia?
Você conhece alguém que já esteve na mesma situação de Ana Olívia, que quase ou foi expulsa da escola por 
causa de algum comportamento transgressor?
O que representou Mestre Sorriso na vida de Ana Olívia?
Você tem conhecimento de alguém que, a exemplo de Ana Olívia, mudou sua vida por meio de incentivos aos 
estudos ou ao esporte? Sim? Então conte para os colegas.

(...) Só que a professora não parou por aí: 
- Porque assim você vai poder explicar pra turma toda o que é sujeito inexistente. 
Ana Olívia emendou no ato: 
- Pô, teacher! Se esse carinha aí, esse tal sujeito, não existe, como é que eu vou 
explicar? Quem sou eu, teacher? Quem sou eu?
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Leia a afirmação do texto abaixo e discuta sobre ela 

Agora pense
1. Você tem conhecimento de outro fato semelhante da atualidade que confirma o que foi dito no texto?

2. Atualmente, qual movimento social brasileiro passa por brigas, lutas, para defender ou conquistar suas 
terras? Quais as armas que ela utiliza? Essas armas têm semelhança com a capoeira? O que diferencia? O 
movimento conseguiu ganhar, ou seja, obteve suas reivindicações?

3. Você imaginou a descendência de Ana Olívia. E a sua, qual é? De povos europeus? Asiáticos? Africanos? Índios?

4. A sua religião faz parte da cultura dos africanos?

5. Você teve dificuldades ou já se sentiu desmotivado em prosseguir seus estudos na escola? Sim? Não? Por quê?

Níveis de linguagem
1. Leia, observando a linguagem do texto abaixo e indique (no final do parágrafo) o nível, de acordo com 
o código:

• Linguagem culta
• Linguagem coloquial ou popular

2. Descubra o significado das palavras, por meio da dedução:

“Cheguei numa perna agora, vim jogando da Bahia. Vim jogando da Bahia, camará. Trouxe a lição de 
Angola, Capoeira é quem vadia. Capoeira é quem vadia, camará.”

Especial Formação de Professor

No final das discussões e reflexões, faça um registro sobre as principais ideias e conclusões

(...) “Mestre Sorriso continuava sorrindo. E Ana Olívia ia ficando cada vez mais quente 
por dentro. Ela conhecia bem aquilo. Quando a provocavam, ia sentindo um calor por 
dentro, um calor que ia subindo pelo seu corpo, ia tomando conta dela, até invadir 
sua cabeça. Aí é que a coisa piorava. Foi por isso que ela respondeu assim: 

- Descobrir o que? Que aqui tem um monte de palhaço que fica brincando de dar 
pulinho de um lado pro outro? Isso lá é jeito de brigar? Isso é briga de Mané, de 
mulherzinha.” (...) 

- Eu hein, que bagulho mais esquisito. (...)

(...) dizem que a capoeira nasceu como uma forma dos negros lutarem contra 
os senhores de engenho e se defenderem. Agora, se você fosse um senhor de 
engenho e visse o seu escravo treinando uma luta pra brigar contra você, o que 
você faria? (...) “Se você tem menos armas, é mais fraco e está fora de
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios para a me-
diação do trabalho pedagógico com a obra Capoeira Camará, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser 
determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece 
as necessidades específicas de sua turma.

3. Que sentido de interpretação você pode dar para as expressões:

“me livrei dessa” ________________________________________________________________________

“fazer picadinho de mim” ________________________________________________________________

“ir pro pau” ____________________________________________________________________________

“ficando mais quente por dentro” _________________________________________________________

Sugestões
Proponha aos grupos escolher algumas destas atividades:

1. Selecionar e reproduzir uma história baseada em algum trecho do livro narrando com a mesma linguagem.

2. Fazer por escrito ou oralmente paródias de versos encontrados no livro, usando dados da atualidade, do 
cotidiano.

3. Musicar ou transformar a história em poema e depois declamar.

4. Transformar em história em quadrinhos ou dramatizar a história.

Solicite uma apresentação de seus trabalhos, planejando dia com datas alternadas, se os trabalhos desenvolvidos 
forem feitos em desenhos, monte expondo-os em painel. Sugerimos que a escola também propicie aos 
alunos um palco de apresentação. Que tal, em parceria com a prefeitura, levar um grupo de capoeira para se 
apresentar na escola.

Um livro leva ao outro
Sugerimos, como complemento dessa leitura, convidar os alunos a ler o livro Zumbi dos Palmares, da Paulus 
Editora, o qual oferece informação sobre História no período da colonização, mostrando marcas, consequências, 

como resultado da divisão da sociedade.

Desafio
Escreva um texto, uma aventura no Continente da África, com base na seguinte questão:
Pare um pouco para pensar e responda: dentro de tantas adversidades carregadas de comportamentos 
preconceituosos, ao se colocar no lado oposto, haveriam problemas enfrentados pelo homem branco no 
mundo afro?

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.
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Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br


