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A pesquisa trabalhou aspectos da literatura infantil com as autoras Nelly Novaes Coelho 
e Patrícia Corsino. Entendemos, após as leituras, a importância que a tem literatura 
infantil no processo formativo de subjetivação dos sujeitos e, logo, o quanto ela se faz 
importante para a aplicação da Lei 10.639/03 – que torna obrigatório o ensino de história 
e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Em meio a isso, o livro infantil tem 
favorecido a entrada da cultura negra nesses espaços. As obras foram analisadas a partir 
de: sua literalidade, a representação do capoeirista nas imagens e a socialização dos 
conhecimentos historicamente construídos acerca da prática da capoeira que podem 
contribuir para a consciência e valorização do pertencimento étnicorracial das crianças 
que são vistas e que se veem como negras. Para esta pesquisa, selecionamos livros 
presentes em duas escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, as quais chamamos 
de Escola A e de Escola B. Os livros são: Capoeira, da autora Sônia Rosa e Berimbau 
mandou chamar, autora Bia Hetzel, e O herói Damião em A descoberta da Capoeira, de 
Iza Lotito. 
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Sobre uma literatura voltada para a criança 
 

       
   História pra Boi dormir3 

 
“Sempre ouvi que é na escola 

Que aprendemos o que ser, 
Estudar é importante: 

Importante estudar o quê? (...)” 
 

Ana Carolina Lacorte e Michel Saraiva 
 

 
 O uso do livro infantil dentro das escolas é objeto de algumas reflexões por parte 
dos pesquisadores que, nele, debruçam suas produções. O paradoxo da literatura como 
estratégia didática e a literatura como fruição é uma questão presente também nos 
momentos em que muitos professores selecionam o acervo de suas salas de aula, bem 
como nas formas como ela vai aparecer em seus planejamentos diários. 
 A escola ocupa um papel fundamental no processo de formação de leitores. É um 
local privilegiado de imersão na cultura letrada4. Nela, serão lançadas as bases que 
possivelmente formará inúmeras subjetividades, e o trabalho com a literatura vai de 
encontro com esse exercício contínuo de subjetivação diante o mundo. 
 

Soares (1999), ao analisar a literatura infantil e escola traz dois 
movimentos:  a escola que toma para si a literatura infantil para 
atender seus próprios fins, fazendo dela uma literatura 
escolarizada, e a produção de uma literatura para atender aos 
objetivos escolares, buscando literatizar a escolarização infantil. 
(SOARES, 1999, p. 17 apud CORSINO, 2014, p. 129) 
 

 Segundo Coelho (2000, p.27), a criança é vista como um “sujeito em formação 
cujo potencial tem que se desenvolver em liberdade(...)”. Com isso, podemos 

                                                      
3Fragmento do Poema “História pra boi dormir” (página 12), integrante da obra “Poemas para gingar”, autoria de 

Ana Carolina Lacorte e Michel Saraiva. Editora Metanoia, 2017. 

 
4 Entendemos como cultura letrada, os processos e elementos que constituem o letramento. Segundo Magda Soares 

(Letramento-um tema em três gêneros, 2014), um sujeito pode ser considerado letrado quando participa de práticas 

discursivas orais e escritas na sociedade em que vive. 
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compreender o porquê de se questionar tanto a literatura com fins didáticos, engessados 
e moralizantes. Ela é, antes de tudo, elemento de formação e libertação. Além disso, o 
livro infantil possui especificidades próprias, a fim de qualificar obras em detrimento de 
uma proposta de leitura que não traga reducionismos ao público que se pretende atingir.  

As novas concepções de infância, que enxergam a criança como produtora de 
cultura, acabam se encarregando de também influenciar a nossa visão acerca da 
literatura infantil. Na medida que compreendemos a criança como um ser integral, sem 
as possíveis “faltas”, com características próprias e habilidades sendo desenvolvidas 
constantemente, poderemos chegar à conclusão de que o livro voltado para esse público 
fará diálogo com essas características.   
 Segundo Corsino (2014): 

A infância como construção social está em constante construção, 
até mesmo antagônicas. Assim, enquanto uns apostam nas 
competências e capacidades das crianças, outros enfatizam as 
faltas ou incompletudes. (p.31)  
 

O que é válido ressaltar, é que a literatura infantil possui um histórico muito 
atrelado aos aspectos morais da sociedade que se formava, uso desenfreado de normas 
de conduta, muitas vezes é até hoje reproduzido em algumas obras, o que fere 
basicamente, ao que entendemos por literatura: 

A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: 
fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a 
vida, através da palavra. Funde os olhos e a vida prática, o 
imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível 
realização... (COELHO, 2000, p. 27) 
 

 Também é importante ressaltar que a gênese dessa literatura que hoje nomeamos 
como “infantil”, primeiramente foi ligada à literatura popular, pois se tratava de transmitir 
padrões de comportamento, e essa se dava através da sensibilidade, tendo como base 
“o maravilhoso”, “as lendas”. Essa percepção não racional da apreensão da realidade 
que vai se ligar diretamente ao que entendemos hoje como algo infantil, que se 
relacionava diretamente com o que se chamava de ‘popular’. 

Em essência ela é a mesma da que se destina aos adultos. As 
diferenças que a singularizam são determinadas pela natureza de 
seu leitor/receptor: a criança. (COELHO, 2000, p.29) 

 
A pesquisa que segue parte de um estudo minucioso sobre os critérios de análise 

em obras que trazem a Capoeira como tema a partir de sua literalidade, a representação 
do capoeirista nas imagens e a socialização dos conhecimentos historicamente 
construídos acerca da prática da capoeira que podem contribuir para a consciência e 
valorização do pertencimento étnicorracial das crianças que são vistas e que se veem 
como negras. 
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 Analisamos três livros encontrados em duas escolas da rede pública municipal 
do Rio de Janeiro: ‘Capoeira’ da autora Sonia Rosa; ‘O Herói Damião em A descoberta 
da Capoeira’, da autora Iza Lotito e ‘Berimbau mandou chamar’, da autora Bia Hetzel. 

 
 

Capoeira e a Questão Racial 
 Como a maioria dos elementos da chamada ‘cultura negra’, a Capoeira ainda não 
possui uma entrada plena dentro dos espaços escolares. As escolas privadas na maioria 
das vezes trazem a Capoeira como atividade esportiva “extracurricular”, realizada no 
contraturno do aluno. Ou ainda, cede o espaço para um professor desenvolver seu 
trabalho de forma independente do currículo da escola. 
 Mesmo com inúmeras pesquisas que colocam a capoeira como uma atividade 
com grandes contribuições educativas, ainda podemos registrar duas marcas no 
imaginário social: a referente à marginalidade e a referente à influência das religiões de 
matrizes africanas. 
 Segundo Souza (2012), a nossa sociedade foi formada a partir de um conceito de 
cultura vinculado às religiões. Os nossos hábitos foram moldados a partir da cultura 
cristão, e o candomblé foi visto como principal símbolo de identidade afro-brasileira. Com 
isso, tivemos um processo de demonização das religiões de matrizes africanas. Tudo 
que se desaproximava do padrão cristão, era visto com revelia, e tantos outros elementos 
da cultura negra foram diretamente relacionados com a religiosidade.  
 Nesse sentido, é justificável a nossa tendência em relacionar a cultura afro-
brasileira e africana somente às religiões de matrizes africanas. Outros elementos de 
extrema importância foram progressivamente invisibilizados e inferiorizados e o ensino 
de cultura africana como posição política, enfrenta resistência principalmente com a  
presença das instituições neopentecostais5. 

 
Segundo Nilma Lino Gomes (2003): 

A cultura negra pode ser vista como uma particularidade cultural 
construída historicamente por um grupo étnico/racial específico, 
não de maneira isolada, mas no contato com outros grupos e 
povos. Essa cultura se faz presente no modo de vida do brasileiro, 
seja qual for o seu pertencimento étnico. Todavia, a sua 
predominância se dá entre os descendentes de africanos 
escravizados no Brasil, ou seja, o segmento negro da população. 
(p.77) 

                                                      
5 Neopentecostalismo, é uma derivação dos movimentos pentecostais do início do século XX onde a 
teologia da prosperidade (“dinheiro é benção de Deus e sinal de sua graça”), as curas milagrosas e a 
ideologia exclusivista de guerra contra os demônios (com exorcismo e intolerância em relação a qualquer 
religiosidade não-evangélica) ganhou preponderância sobre as outras marcas dos evangélicos  
pentecostais do passado.  
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Essas constatações podem ser relacionadas à rejeição de sua entrada nas 
escolas, delineando o que chamamos de racismo cultural. Ainda em Gomes, é de 
extrema importância a tomada de posição quanto às desigualdades entre negros e 
brancos na escola, pois há uma tendência de folclorizar a cultura negra, dando a ela o 
lugar do ‘exótico’ dentro do discurso pedagógico: “(...) tratar, trabalhar, lidar, 
problematizar e discutir sobre educação e cultura negra no Brasil é assumir postura 
política.” (p. 77). 

Em Pereira (2007), observamos que houve uma construção do negro enquanto 
“coisa”, incitadas nas relações de poder e reforçadas a partir da escravidão: 

 
Em relação ao negro no Brasil, ao longo do século XX eram muito 
fortes alguns estereótipos vindos desde a escravidão: a idéia do 
escravo-coisa (desprovido de subjetividade, incapacitado mental 
e espiritualmente pelas dores da escravidão); ou da indolência e 
ausência de iniciativas, de disciplina, enfim, de condições de 
assumir plenamente igualdade e responsabilidade individual e 
social; ou ainda sobre sua “natureza” amoral, ausência de 
princípios, tendências à morbidez, violência, criminalidade, etc.  

 

 
A pesquisa que segue, parte de uma observação minuciosa sobre os critérios de 

análise em obras que trazem a Capoeira como tema a partir de sua literalidade, a 
representação do capoeirista nas imagens e a socialização dos conhecimentos 
historicamente construídos acerca da prática da capoeira que podem contribuir para a 
consciência e valorização do pertencimento étnicorracial das crianças que se percebem 
ou não, enquanto negras. 

E a presença desses livros foi uma das ações para a implementação da Lei 
10.639/036, que torna obrigatório o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira, 
dentro das escolas. Um dado interessante foi a ausência de orientação didática acerca 
da lei e do uso desses livros. Diferente dos PCN-Parâmetros Curriculares Nacionais, a 
Lei 10.639/03 se propõe a desenvolver diretamente políticas de reparação e de ação 
afirmativa às populações afro-brasileiras, e enxergar a cultura como campo de tensões 
e relações de poder. 

Centrada nos pressupostos citados acima, para desenvolvermos essa pesquisa, 
selecionamos dois livros, encontrados nas salas de leitura de duas escolas da rede 
pública municipal da cidade do Rio de Janeiro, que as chamaremos de “Escola A” e 

                                                      
6A Lei 10.639 foi produto das lutas por políticas de igualdade racial travadas pelo Movimento Negro 

brasileira há décadas. Ela tornou obrigatório o ensino de História e Cultura brasileira e afro-brasileira nos 
currículos escolares, bem como promoveu a oferta de formação continuada sobre relações étnicorraciais 
para os profissionais da educação. 
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“Escola B”. E os livros serão: Capoeira - autora: Sônia Rosa e Berimbau mandou chamar 
– autora: Bia Hetzel. 
 A escola A atende da pré-escola (Educação infantil) ao primeiro seguimento do 
Ensino fundamental. Consta a presença de uma professora específica para a sala de 
leitura, que desenvolve diversas atividades, que dialogam com o que é trabalhado como 
tema do projeto pedagógico. Nessa escola, os livros ficam dentro de uma mala, 
separados dos outros livros, como se configurasse uma leitura específica às outras 
leituras que compõem o espaço. 

E na escola B, há cerca de cinco anos foi transformada em Espaço do 
Desenvolvimento Infantil - EDI. Atualmente, atende crianças entre 3 e 6 anos de idade. 
Até existe a sala de leitura, porém, não possui professor responsável por esse trabalho. 
Visto que, na rede, só é permitido professor de sala de leitura para escolas do primeiro 
e segundo seguimento. Logo, não tem profissional tanto para organizar o espaço, quanto 
para desenvolver o trabalho pedagógico. 
 

 
Hora da história                                 

 

 
Capoeira 

(Autora: Sonia Rosa; Ilustrações: Rosinha Campos) 
 
 

 
    Figura 1: Capa do livro “Capoeira” 

 
Construída em gênero literário poético, o enredo traz uma sequência de ações 

tradicionais em uma roda de Capoeira: “é hora de vadiar”, “O mestre mandou/ Berimbau 
chamar”, são exemplos de versos que constituem uma prática de letramento voltado para 
a Capoeira. São oito páginas de poesia que conversam com ilustrações que trazem o 
capoeirista negro como grande protagonista da disseminação da sua cultura. 

Na capa, a ilustração é de personagens majoritariamente personagens negros e 
negras, que trazem uma diversidade de possibilidades de uso do cabelo, e todos utilizam 
roupas brancas e cordas de diferentes cores, que designam a graduação/nível na 
Capoeira, como podemos ver acima. 



 

Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as – ABPN   
Consócio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-brasileiros – CONEABs 
Universidade Federal de Uberlândia – (UFU) 

 

O termo “vadiar” aparece no livro com o sentido conotativo historicamente 
construído pelos estivadores que divertiam-se nos intervalos do trabalho com os “jogos 
de vadiação”. A autora segue citando a capoeira como “linda e boa”, o que anteriormente 
ao termo “vadiar” já quebra uma suposta rotulação do capoeirista. 

Uma interessante abordagem que a autora traz é o viés inclusivo que a capoeira 
traçou desde a década de setenta, quando a mesma passou a ser esportivizada e, 
consequentemente, inserida no espaço escolar. Na estrofe “Nesta capoeira da Paz/ No 
meio da roda/ Sempre cabe mais um/ Pode ser homem ou mulher/ Velho ou menino”, 
Rosa desconstrói uma imagem homogênea do perfil do capoeirista praticante. O homem 
e jovem não é mais o protagonista desse cenário, tendo a capoeira uma abertura 
significativa para as mulheres e crianças. 

 Outra citação importante no texto se refere à efetiva representatividade do Mestre 
no comando da roda: “O Mestre falou/ Que não vale rasteira”. No verso, a autora coloca 
a palavra mestre em letra maiúscula, o que sintetiza uma propriedade da capoeira aos 
saberes que esses sujeitos levam para ela. Desde 2010, o ofício dos mestres é 
considerado um patrimônio cultural imaterial e os saberes desses zeladores da cultura 
popular é registrado no “Livro de saberes”. 

Nas ilustrações, há a predominância da cor preta. Há apenas um desenho que 
monta uma oposição de cores: um homem negro no fundo branco e um homem branco 
no fundo preto. Nessa ilustração, a alternância das cores pode evidenciar uma possível 
menção à questão da harmonização dos sujeitos enquanto provedores de uma cultura 
da paz. Como o verso citado, o mestre não permite rasteira, e a capoeira é possivelmente 
vista pela autora como um jogo que não se faz necessária a queda do outro, e sim uma 
relação hormônica de alteridades. 

No final do livro, há um texto suplementar de uma página que traz informações 
sobre a capoeira enquanto história. A autora afirma que a capoeira é uma forma de 
defesa dos negros, e que ela só existe no Brasil, tendo sido criada pelos negros bantos 
no Brasil. 

O texto tem características bem comuns às informações que são vinculadas nos 
meios de comunicação em geral. De fato, é muito complexo definir a história da capoeira 
enquanto verdade única, porém, é de extrema importância lançar os questionamentos 
que encaminham as diferentes tomadas de posições acerca do saber historicamente 
construído pelo negro, pelo indígena e pelo branco europeu. 
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Berimbau mandou te chamar 

(Organização: Bia Hetzel; Ilustrações: Mariana Massarani) 
 
 

             
Figura 2: Capa do livro “Berimbau mandou te chamar” 
 

 A obra é constituída de um conjunto de cantigas de capoeira, muitas conhecidas 
e cantadas até mesmo fora da capoeira, como Marinheiro só. São vinte e sete páginas 
com textos e ilustrações que dialogam com as temáticas e títulos de cada cantiga. 
 Além da capoeira e das cantigas, o livro traz nas ilustrações muitos elementos da 
cultura negra e da cultura africana. Na folha de rosto da obra, temos uma galinha 
d’angola. Na página nove, há uma sereia negra, vindo logo abaixo de um barco cujo 
nome é Iemanjá. Inclusive, uma das cantigas é a Cantiga de Iemanjá. Nas contracapas 
e nos fundos das ilustrações, temos desenhos circulares com curvas, ondas e traços em 
zigue-zague, muito comuns nas culturas afro-brasileiras. 
 Os instrumentos também são trazidos em diversas páginas, e estes também são 
tocados por personagens femininas. A mulher, inclusive, é trazida nessas imagens em 
uma diversidade de contextos: a sereia, a tocadora e a lutadora, onde aparece 
desenvolvendo movimentações da capoeira em supostos jogos. 
 Os personagens possuem diferentes cores de pele. Os negros também são 
representados em uma diversidade de tonalidades de marrom, indo dos tons mais escuro 
aos mais claros. A maioria veste roupas brancas (abadá) e uma corda colorida, como no 
livro analisado anteriormente, significando sua graduação na capoeira. 
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            Figura 3: Cantiga do balanço 
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 No final do livro, também vemos um texto suplementar que de pronto já inicia o 
texto: “Não se sabe onde a capoeira nasceu. Uns dizem que foi na África. Outros, que 
nasceu no Brasil, nas senzalas das fazendas (...)”. E posteriormente: “E criaram um 
modo de lutar tão poderoso que transformaram seus corpos em armas mortais” (página 
26). Nos fragmentos, a autora traz duas informações que desconstroem muitas posições 
sobre a capoeira. Primeiramente, a autora relativiza o local de surgimento da capoeira. 
Retira a exclusividade dos discursos, e promove uma inquietação no leitor, que muitas 
vezes recebe informações tidas como únicas e verdades absolutas. 
 Na segunda frase citada acima, a autora encara a capoeira com viés de luta. Há 
uma crença equivocada em se considerar a capoeira jogo-arte, na tentativa de se 
desconstruir seu passado extremamente violento. O jornalista português Plácido de 
Abreu na obra Os Capoeiras, retrata o Brasil Imperial, período de formação das maltas 
guaiamuns e nagoas, no Rio de Janeiro: 
 

Houve festa na Igreja de Santa Rita. Os nagôas arrebentaram por 
volta de uma hora da tarde n’aquelle foco de guayamús; estes 
receberam-os a ponta de faca e destacando-se de entre eles, 
Jorge, chefe da marinha, agarrou um nagôa pelos cabelos e 
cravou-lhe por três vezes a faca no coração, deixando-o calur na 
calçada todo ensanguentado e de bruços (ABREU, 1886). 

   
 

 É importante ressaltar que o narrador é homem de origem portuguesa, que mesmo 
sendo praticante de capoeira, possui local de fala privilegiado, ou seja, possuía 
privilégios e o poder de reproduzir e divulgar a sua escrita. A capoeira foi reprimida e 
criminalizada poucos anos após a escrita da obra, e mesmo tendo sido usada para 
desestabilizar a política republicana que se instaurava, a mesma teve seus praticantes, 
sobretudo negros, desterrados da cidade do Rio de Janeiro. 
 

O Herói de Damião em A descoberta da Capoeira 
(Autora: Iza Lotito/ Ilustração: Paulo Ito) 

 

                                                              
Figura 4: Capa do livro “O herói de Damião e a descoberta da Capoeira” 
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 O terceiro e último livro analisado é uma narrativa de trinta e cinco páginas (não 
numeradas) e também consta um suplemento literário na última página. Na história, 
Damião é uma criança que busca sua identidade, tanto estética quanto cultural. É na 
capoeira, a convite um mestre, o mestre Brasília, que Damião consegue descobrir seus 
“super poderes” e inicia seu processo de construção identitária, como vemos nos versos 
a seguir: 
 

           
 

“ Um dia foi brincar de herói. 

Pôs a capa, cinto e chuteira, 

Mas ficou contrariado, 

Não gostou da brincadeira. 

Ficou igualzinho ao herói: 

Forte, valente, arrojado, 

Mas, de cor diferente, 

Pois não tinha desbotado. 

“Não tem herói da minha cor?” 

Danou a esbravejar! 

Porém, pra não ficar mal, 

Preferiu tentar ser original” 

 

 Essa primeira parte do livro é intitulada de “Ladainha de Damião”. Na capoeira, o 
termo ladainha significa um canto mais lento, melancólico e que possui uma mensagem 
de reflexão filosófica sobre algum assunto, ou até mesmo um lamento, louvação à um 
amigo já falecido, por exemplo. Com isso, a autora nos traz uma possibilidade de 
pensarmos o quanto é difícil para o negro se encontrar representado nos heróis, como 
no caso de Damião, e, seus questionamentos diante o espelho, servem como “lamento” 
ao nosso processo de aculturação7: “Vi uma luta surpreendente/ Com heróis iguais a 
gente/ Tocavam, cantavam, brincavam/ Numa dança de admirar”. 

                                                      
7  
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 O mestre “Brasília” chama Damião para “Vem jogar a capoeira,/ Dança, luta, 
acrobacia,/ Arte marcial brasileira”. Nesse fragmento, a autora nos leva a compreender 
quantas vertentes a capoeira abrange. Em muitos contextos essas posições são vistas 
como antagônicas, como a concepção de capoeira como arte marcial, por exemplo.  
 O livro possui ilustraçõe que aproximam o leitor, ao dialogor com o texto, e ainda 
possuir traços e pintura que utilizou giz de cera, material comum nas escolas, sobretudo 
de uso na educação infantil. 
 A obra também possui diferencial textual ao relacionar as imagens e a narrativa a 
uma base didática de execução dos golpes citados ao longo da história. O texto segue 
descrevendo uma roda de capoeira, e por fim, essa contribuição didática culmina nos 
golpes citados em sequência, o que é comum no ensino da capoeira. 
 A trama, por fim, recebe o título de “Herói Damião”. No texto, há uma mença ao 
empoderamento do personagem, tanto quanto sua adaptação no meio da capoeira, 
quanto no sentido estético, como mencionado anteriormente: “Damião sentiu-se outra 
vez/ Forte, valente e arrojado/ Só que de um jeito diferente,/ Pois ele tinha sua cor 
realçado” 

 No final, como foi mencionado, há um texto suplementar e um glossário. No 
texto suplementar, a autora faz uma analogia introdutória, fazendo o leitor refeltir sobre 
a quastão da escravidão de forma lúdica: “Imaginem se uma nave especial descesse à 
Terra, e extraterrestres levassem humanos de vários países para um planeta distante…”. 

A autora analisa a capoeira sob o viés da multiplicidade de possibilidades de 
conceituações sobre a constituição da capoeira: “(…) resultado da soma de danças 
ritualísticas, jogos lúdicos e artes marciais de africanos”. Porém, coloca a luta como um 
elemento africano, o que ainda não é definido, como foi citado anteriormente.  

Finalizando, Lotito coloca a capoeira regional e a capoeira angola como as duas 
únicas variações estilísticas de jogo da capoeira, deixando de lado o estilo de “São 
Bento”, tão comum na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. 
 
 

Considerações Finais 
 

O trabalho em questão buscou desenvolver uma reflexão acerca da presença 
dos livros de história infantis nos espaços educativos, e nas suas influências e 
pertinências não só no processo didático-pedagógico, na formação de leitores, como 
também na constituição dos indivíduos da educação infantil. 

 Outro aspecto que não podemos deixar de mencionar, é a importância das 
políticas públicas que propõem aplicação da lei 10.639/03, e como elas foram primordiais 
para a inserção dos livros com a temática que enaltecem a cultura afro-brasileira e 
africana, nos contextos da educação básica. Afim da propagação e valorização da cultura 
da população negra. Porém, ainda falta a preparação, através da formação continuada, 
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dos profissionais que atuam nesses espaços, para saber fazer uso desses materiais e 
os inserindo no cotidiano das crianças. 

Por fim, ao olharmos com atenção as representações da capoeira nos livros de 
história infantis aqui estudados, vimos que não basta apenas termos o livro com a 
temática racial. Mas, devemos estar atentos ao seu conteúdo, a quem o escreveu, e 
como as ilustrações estão postas. Visto que o fato de falar da cultura negra, ou conter 
personagem negros, de forma estereotipada ou secundarizada, não tem nada a 
contribuir, só retroceder, visto que essa lei é resultado de décadas de luta do Movimento 
negro brasileiro. 

Os livros analisados são de diferentes gêneros, incluindo: a poesia, a narrativa, 
e a cantiga, respectivamente. Trazem desde sujeitos que praticam a capoeira, até 
personagens das músicas que são cantadas nas rodas de capoeira, tanto nos textos 
quanto nas imagens. Outro aspecto importante foi a presença de personagens de 
diferentes cores de pele e a predominância positiva do negro, o que contribui com a 
representatividade de todas as crianças envolvidas no processo pedagógico. 

Entretanto, os textos que aparecem como base teórica de aproximação do leitor 

com a capoeira, reforçam uma visão homogênea da luta enquanto diversidade nos locais 

e diferentes momentos históricos as quais a mesma foi introduzida. 
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