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.
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