
GT Capoeira e Desenvolvimento Sustentável 

 Este documento apresenta os resultados dos debates desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho Capoeira e Desenvolvimento Sustentável do 
Encontro Regional do Programa Nacional de Salvaguarda e Incentivo a Capoeira, realizado durante os dias 27, 28 e 29 de outubro de 2010, 
na cidade do Rio de Janeiro. Os Grupos de Trabalho foram organizados a partir de eixos temáticos, com o objetivo de fomentar debates, 
reflexões e formulação de um diagnóstico das demandas do campo e de possíveis propostas de ação para a implementação do Pró-Capoeira, 
considerando a amplitude das interfaces da capoeira com a sociedade. O GT Capoeira e Desenvolvimento Sustentável contou com a 
participação de capoeiristas das regiões Sul e Sudeste e a presença de representantes da Fundação Cultural Palmares e do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para contribuir com a dinâmica dos encontros. As proposições sistematizadas neste 
documento são resultado dos debates realizados pelos participantes do GT. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS SITUAÇÕES PROBLEMA SOLUÇÕES SUGERIDAS 
ACESSO ÁS MATÉRIAS-
PRIMAS E 
SUSTENTABIBLIDADE 

 Garantia de acesso às 
matérias-primas de fabricação 
dos instrumentos da capoeira e 
manifestações correlatas. 

 Conscientização ambiental na 
capoeira. 

 
 

 Mapeamento e diagnóstico das 
matérias-primas utilizadas na 
fabricação de instrumentos nas 
diversas regiões. 

 Pesquisa de materiais alternativos 
para a confecção de 
instrumentos. 

 Estabelecer parcerias que 
permitam a elaboração de planos 
de manejo das matérias-primas 
envolvidas na fabricação dos 
instrumentos.  

 Reaproveitamento de materiais e 
instrumentos.  

 Divulgação das ações anteriores. 



 Capacitação dos capoeiristas no 
que se refere ao plantio, extração 
e confecção dos instrumentos, 
como modo de preservação 
dessas práticas. 

 
ASSESSORIA JURÍDICA  Acesso dos capoeiristas à 

assessoria jurídica; 
 

 Viabilizar assessoria jurídica para 
assuntos relacionados à capoeira. 

CAPOEIRA E SAÚDE  Conscientização sobre saúde 
na capoeira; 

 Difusão de conhecimentos sobre 
alimentação, medicina e terapias 
alternativas, primeiros socorros e 
noções de preparação física, entre 
outros, por meio de parcerias. 

INCLUSÃO DIGITAL  Inclusão digital e acesso dos 
capoeiristas às TICs 
(Tecnologia de Informação e 
Comunicação); 

 Cursos de formação em parcerias 
com os poderes federal, estaduais 
e municipais. 

CAPACITAÇÃO E 
ESPETACULARIZAÇÃO DA 
CAPOEIRA 

 Produção cultural 
 Questões relativas à 

espetacularização; 
 Inclusão na capoeira; 

 Capacitação na área de produção 
cultural direcionada aos 
capoeiristas para o 
desenvolvimento de projetos 
culturais que possibilitem, de um 
lado, o sustento econômico e, de 
outro, a preservação das 
tradições. 

 Conscientização da necessidade 
de preservação das tradições nos 
espetáculos.  

 Capacitação dos capoeiristas em 



outros campos da arte, tais como 
cenografia, iluminação, figurino 
e correlatos. 

 Capacitação de capoeiristas para 
ensino da capoeira em grupos 
especiais; 

 Sensibilização para que não se 
manifeste nenhuma forma de 
discriminação. 

 Ampliação do cadastro nacional 
e redes de cooperação entre os 
diferentes profissionais que 
possam contribuir com a 
capoeira. 

TRADIÇÕES CULTURAIS  Preservação das tradições 
culturais; 

 Pesquisa, documentação e difusão 
dos conhecimentos e práticas da 
capoeira, com ênfase na memória 
e experiência dos mestres antigos, 
da roda de capoeira, por meio da 
criação de Centros de Referência 
da Capoeira em cada estado. 

 Criação de um programa de 
itinerante de pesquisa e difusão 
da capoeira.  

 Integração entre a capoeira, a 
família e as comunidades por 
meio de programas de 
sensibilização. 

 


