Contribuições do GT Capoeira, Profissionalização e Internacionalização
Este documento apresenta os resultados dos debates desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho Capoeira, Profissionalização e
Internacionalização, do 3º Encontro Regional do Programa Nacional de Salvaguarda e Incentivo à Capoeira - Pró-Capoeira, realizado
durante os dias 03, 04 e 05 de novembro de 2010, em Brasília (DF). 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, Profissionalização e Internacionalização contou com a participação de capoeiristas da região do Norte e Centro-Oeste,
com a presença de representantes do Ministério da Cultura – Minc e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
IPHAN, de forma contribuir com a dinâmica dos encontros. As proposições sistematizadas neste documento são resultado dos debates
realizados pelos participantes do GT e consensualmente acordadas.

ÁREAS TEMÁTICAS
PROFISSIONALIZAÇÃO E
CAPACITAÇÃO

SITUAÇÕES PROBLEMA
SOLUÇÕES SUGERIDAS
 Atuação do profissional de capoeira.
 Formar uma Universidade com o
curso de “Cultura, Capoeira e
Lazer”, com criação de vagas
específicas para os capoeiristas:
Mestres,
Contra-Mestres
e
Professores.


Organizar um curso superior de
Capoeira
(Licenciatura)
nas
Universidades Públicas.



Incentivar a criação de cursos nas
Universidades
pelo
Governo
Federal.



Definir piso
capoeiristas

salarial
numa

para os
eventual

regulamentação da profissão.


Criar políticas de incentivo ao
empreendedorismo dos Mestres de
Capoeira.



Criar políticas de financiamento
para o empreendimento e para a
casa própria do capoeirista.
Criar política de incentivo para que
os empresários apóiem a Capoeira




Criar Centros de Referência
(Excelência) da Capoeira com apoio
governamental em todo o Brasil.



Elaborar programas de qualificação
profissional para os capoeiristas em
todo o território nacional.



Organizar o debate sobre critérios
para a habilitação profissional em
Capoeira (professor ou mestre).





Observar os limites da jornada de
trabalho, próprias para o capoeirista,
caso haja regulamentação da
profissão.
Criar
redes
colaborativas
envolvendo Estado e sociedade civil
coordenado pela Fundação Cultural
Palmares, respeitando a diversidade
da Capoeira.



Criar um órgão fiscalizador do

profissional de Capoeira, esse órgão
seria formado por Mestres de
Capoeira.


Formar uma Banca Examinadora ou
Conselho de Mestres para a
avaliação do profissional que
alcance o grau de Mestre,
respeitando a diversidade cultural da
Capoeira.



Criar
equipamentos
públicos
específicos para a prática da
Capoeira.



Abrir editais de incentivo à pesquisa
sobre a Capoeira.
Incentivar a promoção de projetos
sociais destinados à crianças em
situação de pobreza e de risco.



VALORIZAÇÃO DOS VELHOS
MESTRES



Situação dos velhos Mestres de
Capoeira.



Criar ações emergenciais
atender os velhos Mestres.



Instituir aposentadoria para os
mestres de capoeira, de todas as
idades, que não contribuíram para a
Previdência. A indicação é de que o
Tesouro
pague
as
antigas
contribuições para viabilizar a
aposentadoria.



Gerar um Fundo de Amparo ao
Capoeirista.

para



Atuação do capoeirista no exterior



Viabilizar o reconhecimento dos
capoeiristas pelas Universidades.



Todas
as
iniciativas
de
internacionalização devem respeitar
a diversidade cultural da Capoeira.



Criar, por meio do Ministério das
Relações Exteriores, um “visto
cultural” e carta de apresentação
para os capoeiristas que atuam ou
pretendem atuar no exterior.



Estabelecer formas para que
Ministério de Relações Exteriores
colabore com a implantação dos
trabalhos de Capoeira no exterior.



Realizar encontros entre Mestres e
capoeiristas brasileiros no exterior,
por iniciativa do Governo.



Criar cursos de línguas estrangeiras
e bolsas de estudos para os
capoeiristas.



Gerar políticas públicas de apoio à
atuação do capoeirista no exterior.



Propor a criação de organismos
internacionais (Câmara) de apoio à
Capoeira.



Apoiar a candidatura da Capoeira à

Patrimônio da Humanidade.


Criar o Fórum latino-americano
para discussão das questões da
Capoeira e realização de evento
latino-americano bi-anual.



Utilizar a Capoeira como um dos
símbolos do Brasil no exterior.



Criar “selo” para o reconhecimento
da Capoeira brasileira.



Propor que o Ministério das
Relações
Exteriores
divulgue
informações sobre a Capoeira
(história, atuação profissional).



Promover o intercâmbio de Mestres
brasileiros que atuam no Brasil e no
exterior.
Promover a participação da
Capoeira em feiras internacionais
em que o Brasil participe.




Organização institucional da
Capoeira no Poder Público.



Criar
forma
unificada
de
atendimento para as demandas dos
capoeiristas perante o Governo
Federal, Estadual, Municipal e
Distrital.



Instituir
um
órgão
federal,
vinculado
à
Presidência
da
República, com atuação transversal
no Governo para o apoio à

Capoeira.


Criar um Fórum permanente de
discussão sobre a Capoeira (Ex.:
Câmara Setorial).



Criar apoio aos Mestres capoeiristas
nos moldes da bolsa-atleta.



Promover ações pelo Governo para
a formação continuada, dirigidas
aos capoeiristas.



Formar parcerias entre o Governo
Federal com os municípios para o
mapeamento (cadastro/ censo) dos
capoeiristas e seus trabalhos em
todo o País.



Organizar um Grupo de Trabalho
governamental,
composto
por
Mestres de Capoeira para estudar e
apresentar propostas para uma Lei
que vise o desenvolvimento da
Capoeira.



Elaborar
Plano
Setorial
de
Qualificação
(PLANSEQ)
da
Capoeira no Ministério do Trabalho
para qualificação do capoeirista
como empreendedor.



Formar políticas para participação
de grupos de Capoeira no mercado
de turismo.



Divulgação da Capoeira



Criar um prêmio integrado (cinema,
música, artes plásticas, pintura,
fotografia, filosofia, pesquisa) com
o objetivo de valorizar as diversas
manifestações culturais e artísticas
relacionadas à Capoeira (Prêmio
Brasil Capoeira).



Divulgar em mídia nacional os
benefícios da Capoeira, bem como
apresentar os Mestres e seus
trabalhos realizados.



Organizar eventos para a divulgação
dos trabalhos sociais da Capoeira.



Fomentar a produção de programas
(documentários, etc.) sobre a
Capoeira na divulgação na mídia.



Incentivar a organização de grupos
para apresentações de Capoeira nos
estados.



Criar um portal governamental
sobre Capoeira na internet.

